Det nordlige Øland

Kristi Himmelfartstur 21. – 24. maj 2009
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland har endnu engang arrangeret en flerdages tur for sine
medlemmer. Vore fremragende guider fra turen til det sydlige Øland i 2006, Elsebeth Bindslev
og Frands Jensen har lovet at guide os igen.
Turledere er Niels Erik Rasmussen og Charlotte Falsmar.
Turen foregår med bus fra Hillerød Station torsdag den 21. maj kl. 8.00 og slutter søndag den
24. maj ved 18-tiden.
Lidt om indholdet
Vi vil bl.a. besøge klassiske lokaliteter som Lille Horns
Löväng, Persnäss Mosse, Knisa Mosse og Södre Greda
Löväng – alle er såvel botaniske som ornitologiske perler. Vi
gør endvidere holdt ved de geologisk spændende Byrums
Rauker.
Vi vil desuden besøge Horns Naturreservat, og vi har været så heldige, at Steffen Thorsell
(som er forpagter på Horns Kungsgård) vil guide os rundt et par timer. I skoven er der 200 par
ynglende Hvidhalset Fluesnappere og et væld af sangere. Lærkefalk, Hav- og Fiskeørn yngler i
nærheden. En botanisk specialitet i dette område er det gamle nyfund af Vår Miliegræs fra
2005. Græsset vokser i Norden herudover kun på Gotland.
Trollskogen med øens eneste lokalitet for ynglende Fyrremejse og med chance for Lundsanger,
Misteldrossel og Pirol er ligeledes med i tankerne.
Neptuni Åkrar med Blåeld er kun et par kilometer fra vores indkvartering. Stranden ved Tokenäs lige syd for Byxelkrog med Ölands eneste vokseplads for Piskeris (tamarisk) kan måske
nås på en aftentur.

Det lidt tidlige tidspunkt for turen kan betyde, at nogle af orkideerne endnu ikke er i fuld
blomst, men tendensen er, at vintrene bliver stadig mildere, og blomstringstidspunkterne bliver tidligere og tidligere. Ynglefuglene skulle være på plads her sidst i maj. Ligegyldigt hvad,
lover vi jer, at det vil blive en spændende tur med rigeligt at se på.
Udover alle naturperlerne vil vi naturligvis besøge de imponerende ruiner af Borgholm Slot.
Flere spændende kulturoplevelser kan føje sig til det endelige program.

Pris
Vi har foreløbig beregnet prisen til ca. kr. 2.500 pr. pers.
Når alle tilmeldinger er kommet ind, beregnes den endelige pris, som bl.a. afhænger af deltagerantallet.
Indkvartering
Vi skal bo på Hornsjön Pensionat, som ligger i umiddelbar nærhed af Ølands eneste indsø
Hornsjön. (http://www.hornsjon.se/)

Tilmelding/Depositum
Man kan kun tilmelde sig ved at indbetale et depositum på
 500 kr. som standard eller
 501 kr. hvis I ønsker eget bad eller
 502 kr. hvis I ønsker eneværelse
pr. person til kasserer Leif Møller-Hansen på girokonto 115-9003 senest 1. marts 2009.
Brug eventuelt vedlagte girokort. Husk at anføre tydeligt navn, adresse og evt. tlf.nr./e-mail
på de personer, som tilmeldingen gælder.
Restbeløbet indbetales senest 24. april 2009. Vi forventer som nævnt en samlet standardpris for turen på ca. 2.500 kr. pr. pers. Denne pris dækker transport, overnatning i dobbeltværelse, fuld forplejning, guidning og entreer.
Vi skal gøre opmærksom på, at tilmelding er bindende og at såvel depositum som restbeløb
kun kan refunderes i tilfælde af afbud, hvis tilbagebetalingen ikke medfører tab for arrangementet.
Endelig vil vi gøre opmærksom på, at turen naturligvis kun er for foreningens medlemmer, at
vi ikke er medlem af rejsegarantifonden, men blot er nogle glade amatører, som forsøger at
lave en god tur. Det lover vi så til gengæld at gøre os al mulig umage med!
Med venlig hilsen
Niels Erik Rasmussen
Tlf. 48 27 82 19
nerasmussen@gmail.com

Charlotte Falsmar
Tlf. 21 64 34 07
falsmar@mail.tele.dk

