Grunnorganisasjonene
Nordnorsk Botanisk Forening:
www.nnbf.no

NBF – Trøndelagsavdelingen:
http://www.nbf-tla.org/

NBF – Vestlandsavdelingen
http://nbfvest.uib.no

Sunnhordland Botaniske Forening

http://ans.hsh.no/lu/Nat_fag/botfor/
NBF – Rogalandsavdelingen

http://sites.google.com/site/botaniskrogaland/
Agder Botaniske Forening

http://agderbotaniske.forening.no/
Telemark Botaniske Forening
http://www.miclis.no/tbf/

Medlemskap
Vi har to typer medlemskap i foreningen: A-medlemskap med

tidskriftet vårt Blyttia og B-medlemskap uten Blyttia. I tillegg
kan medlemmer tegne tilleggsmedlemskap (C) i andre grunn
organisasjoner. Alle medlemmer mottar post eller epost og

eventuelt lokalt medlemstidsskrift fra den grunnorganisasjonen
de er medlem gjennom.

Kontingentsatsene varierer noe, avhengig av grunn

organisasjonenes behov for å finansiere sin virksomhet. Satsene
for 2011 finner du i tabellen under.
Grunnorganisasjon

A

B

C

NBF – Trøndelagsavdelingen

440

205

155

Nordnorsk Botanisk Forening
NBF – Vestlandsavdelingen

Larvik Botaniske Forening: Trond Grøstad,

Sunnhordland Botaniske Forening

Buskerud Botaniske Forening

Agder Botaniske Forening

Eikelundveien 8, 3290 Stavern.

http://buskerud.botaniskforening.no
Innlandet Botaniske Forening

www.botaniskforening.no/ibf/
NBF – Østlandsavdelingen

http://www.nbf-ostland.no/
Østfold Botaniske Forening

NBF – Rogalandsavdelingen

Telemark Botaniske Forening
Larvik Botaniske Forening

Buskerud Botaniske Forening

Innlandet Botaniske Forening
NBF – Østlandsavdelingen

Østfold Botaniske Forening

370
352

382
375

362

445
345

360

340
395
395

140

120
150
150

120
210

130
150
150
190
190

95

70

100
100
80

Norsk Botanisk Forening

50

Norsk Botanisk Forening er en frivillig miljøorganisasjon,

160
90

110
150
150

Telefon: 22 85 17 01, 92 68 97 95.
Epost: post@botaniskforening.no

Nettsted: http://www.botaniskforening.no
Org.nummer: 879 582 342

flora. Foreningen organiserer det botaniske fagmiljøet,

studenter, selvlærte amatørbotanikere og blomsterelskere
Foreningens formål er todelt. Vi ønsker å spre kunnskap,
opplevelsesglede og interesse for botanikk, samtidig som

Kontakt
Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo

interessert i plantelivet i Norge, med hovedvekt på vill

over hele landet.

www.botaniskforening.no/obf/

Norsk Botanisk Forening, Naturhistorisk museum,

grunnlagt i 1936. Vi er foreningen for alle som er

Verving og tilbud 2011
Den som verver nytt medlem må huske å skrive navnet sitt på

innmeldingssskjemaet. Som premie får ververen doble kort med
vakre botaniske tegninger.

vi ønsker å bidra til vern om naturen og plantelivet. Vårt
interessefelt dekker både blomsterplanter, alger, lav og

sopp, selv om flere av disse gruppene har egne foreninger
i tillegg.

www.botaniskforening.no

Blyttia

Aktiviteter

Norsk Botanisk Forening

Norsk Botanisk Forening er oppdelt i 12 grunnorganisasjoner
av varierende størrelse og geografisk utstrekning, som dekker
hele landet.

Grunnorganisasjonene arrangerer turer (ekskursjoner) i den

grønne sesongen, der det er med ledere som enten er fagfolk

Svarsending 2523
0091 Oslo

eller dyktige amatører. Noen turer har preg av «sightseeing»
på rike plantesteder, andre har mer preg av «arbeidsøkter»

med undersøkelse av områder der floraen er dårlig kjent. I den
kalde årstiden arrangeres det møter, som regel med lysbildeforedrag, ofte fra floraen på andre kanter av landet eller i

fjernere himmelstrøk, eller med glimt fra botanisk forskning.
En oversikt over alle aktiviteter finner du på:

dikk, lære planter og få nye kontakter!

Floravokter. NBF har også et arbeid vi kaller floravokter-

virksomhet. Det består i årviss oppfølging (oppsøking, telling
og trusselvurdering) av lokaliteter for sjeldne arter. Arbeidet
blir for tida koordinert av en egen prosjektansatt i Oslo. Ta

kontakt med NBF-kontoret hvis du syns det høres spennende ut!

Bladet har sitt navn etter to av Norges fremste botanikere på

1800-tallet, Mathias Numsen Blytt og Axel Blytt, og har vært
utgitt siden 1943. Blyttia tar gjerne imot stoff, både artikler,
korte meldinger og debattinnlegg.

De fleste grunnorganisasjonene utgir lokale medlemsblader av
varierende omfang.

Bruk evt. skjema på
www.botaniskforening.no/medlem/

leggingsdager på sommeren – en flott måte å lære seg meto-

Adresse....................................

kommuner, eller på fylkesbasis. Noen arrangerer florakart

medlemskontingenten for A-medlemmene.

Navn: .....................................

også med florakartlegging i sitt område, enten i én eller flere

dyktiggjøre seg på plantebestemmelse. Blyttia er inkludert i

Informasjon om eventuell verver:

Florakartlegging. Flere av grunnorganisasjonene driver

debattstoff og stoff som er ment som hjelp til selvhjelp med å

...........................................

nordiske området. Se www.villblomstenesdag.no

forskningsresultater, bokanmeldelser, referater fra ekskursjoner,

I grunnorganisasjon:

land og Åland, med mange hundre turer parallelt i hele det

område av landet. I tillegg er det artikler med popularisering av

B

Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island, Færøyene, Grøn-

med blant annet viktige nyfunn av arter for landet eller for et

Medlemstype (kryss av): A

dag er en felles dugnadsinnsats fra det botaniske miljøet i

anikere og amatører. Hovedvekten av artikler er om norsk flora,

Epost......................................

mentet Villblomstenes dag, en søndag i juni. Villblomstenes

året, med over 200 sider pr. årgang. Forfatterne er både fagbot-

Adresse....................................

er at vi årlig er norsk arrangør av det felles nordiske arrange-

Blyttia utgis av NBF sentralt, og kommer ut med fire nummer i

Navn: .....................................

Villblomstenes dag. NBFs viktigste publikumsrettete tiltak

Henvendelsen gjelder (kryss av)
Innmelding 		
Verving 


www.botaniskforening.no/forum/events.asp

