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Den røde pil markerer Maribo, mens de grønne stjerne markerer de lokaliteter, vi planlægger at 

besøge. 

Dette års højsommerekskursion er henlagt til ’Sydhavsøerne’ Falster og Lolland. Basen for 

ekskursionen er Hotel Søpark i Maribo. Landskabet på de to øer er kendetegnet ved deres ringe 

højde med Bavnehøj ved Nr. Vedby på Falster som det højeste punkt på 44 moh. Inkl. gravhøjen på 

toppen. Hovedparten af øerne er intensivt opdyrkede, hvorfor naturområderne i første række 

forekommer i kystlandet. Hertil kommer en del større skovområder. 

Tidspunkt 

Torsdag den 3. kl. 17 til søndag den 6. august 2023 kl. 13. 

Priser for deltagelse 

Turprisen omfatter indkvartering på Hotel Søpark, fuld forplejning, bustransport til lokaliteterne på 

Falster og Lolland og ekskursionsledelse. 

Indkvartering i dobbeltværelse kr. 3.500 

Indkvartering i enkeltværelse kr. 4.400. Der er forhåndsbooket 15 enkeltværelser. Der oprettes 

venteliste ved større efterspørgsel, ligesom muligheden for forøgelse af antallet af enkeltværelser vil 

blive undersøgt. 

Tilmelding 

Tilmeldingen åbner søndag den 15. januar 2023 kl. 18 og slutter mandag den 1. maj 2023. 

Tilmelding til højsommerekskursionen er kun mulig via Dansk Botanisk Forenings hjemmeside og 

sker efter først-til-mølle-princippet. Ved tilmeldingen giver du oplysninger om indkvarteringsform, 

kostønsker og ønsker til transport og modtager en bekræftelse pr. e-mail samt oplysning om 

indbetaling af depositum på 1.000 kr. Ved overtegning oprettes venteliste. Hvis du tilmelder dig 
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uden partner, og hvis der ikke tilmelder sig en single deltager, du kan dele dobbeltværelse med, vil 

du blive tildelt enkeltværelse og bedt om at betale enkeltværelsestillæg kr. 900.  

Ekskursionsmål 

I planlægningen indgår følgende lokaliteter, hvor en række arter, der er mindre kendte i resten af 

landet indgår. Lokalitetsnumrene refererer til ’Oversigt over botaniske lokaliteter. Bind 3. Lolland, 

Falster, Møn og Bornholm’, der kan findes på følgende link: 

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/67109/Oversigt_botaniske_lokaliteter3_Lolland_Falster_Moen_

Bornholm.pdf  

Falster: 

Bøtøskoven, der ejes af Den danske Naturfond, med Kongebregne og Strand-Nellike. Knudearve er 

angivet herfra, men den er ikke registreret i AFD. Læs mere om skoven her: 

https://naturfonden.dk/nyheder/nyt-stort-naturomraade-paa-falster/ Lok 37/52. 

Bønnet slotsruin med Kølet Løg. Lok 37/103. 

Horreby Lyng med typisk højmosevegetation med bl.a. Hjertelæbe. Læs om mosen her: 

https://www.horrebylyng.dk/ Lok 37/46. 

Korselitse skovene med Hvidgul Skovlilje, Nikkende Hullæbe, Storblomstret Hullæbe og 

Tætblomstret Hullæbe. Lok 37/48, 37/50 & 37/51. 

Orehoved med Kantet Kohvede, Knopnellike og Strand-Stenkløver. Lok 37/5. 

Stubbekøbing med Sort Rævehale. Lok. 37/89. 

Lolland: 

Albuen med Strand-Stenkløver, Tætblomstret Hindebæger, Udspilet Star og Vild Selleri. Lok 

35/75. 

Maribo Søndersø med Løgurt og Sump-Hullæbe. Lok 36/20. 

Skejten med Danmarks største bestand af Læge-Stokrose. Endvidere forekommer Drue-Gåsefod, 

Strand-Siv, Soløje-Alant, Eng-Skær, Smalbladet Hareøre, Strand-Tusindgylden, Tætblomstret 

Hindebæger, Samel, Tangurt og Vild Selleri. Lok 36/65. 

Store Brundrag med Kongebregne, Hundesalat og Strand-Nellike. Lok 36/39. 

Søholt Storskov, der ejes af Aage V. Jensens Fonde, med Storbladet Lind og Skærm-Elm. Lok 

36/20. 

Vesterroder Skov med Håret Kartebolle. Lok 35/21. 

Ålholm Hestehave med Galnebær og Storblomstret Hullæbe. Lok 36/45. 

Ålholm Slot med Læge-Stokrose, Soløje-Alant, Strand-Karse, Eng-Klaseskærm, Jernurt og 

Murrude. Lok 36/45. 

Der arrangeres aftenture torsdag og fredag aften.  

På foreningens hjemmeside ligger rapporter fra dels højsommerekskursionen til Lolland i 1986: 

http://demo.danskbotaniskforening.dk/wp-content/uploads/2015/09/1986-Lolland.pdf fra dels 

højsommerekskursionen til Sydsjælland og Lolland i 2006: 

http://demo.danskbotaniskforening.dk/wp-content/uploads/2015/09/2006-Vordingborg.pdf. 

Der kan også hentes inspiration i rapporten ’Rødlistede planter 2006’, der kan findes her: 

https://www.vordingborg.dk/media/sfngvk4h/roedlistede-planter-2006.pdf.   

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/67109/Oversigt_botaniske_lokaliteter3_Lolland_Falster_Moen_Bornholm.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/67109/Oversigt_botaniske_lokaliteter3_Lolland_Falster_Moen_Bornholm.pdf
https://naturfonden.dk/nyheder/nyt-stort-naturomraade-paa-falster/
https://www.horrebylyng.dk/
http://demo.danskbotaniskforening.dk/wp-content/uploads/2015/09/1986-Lolland.pdf
http://demo.danskbotaniskforening.dk/wp-content/uploads/2015/09/2006-Vordingborg.pdf
https://www.vordingborg.dk/media/sfngvk4h/roedlistede-planter-2006.pdf
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Læge-Stokrose på Skejten. 29-07-2006. 

Dette er et foreløbigt bud på lokaliteter, der ønskes inddraget. Der kan selvfølgelig ske ændringer 

efterhånden som viden fra lokale medlemmer bliver inddraget. Det er bl.a. ønskeligt at få oplyst 

recente lokaliteter for Stinkende Gåseurt og Strand-Loppeurt. 

Vipperød Bustrafik er ansvarlig for kørslen fra Valby Station i København til Maribo og retur samt 

kørslen under selve højsommerekskursionen. Deltagere kan køre med fra Valby Station og retur 

mod betaling, der afhænger af deltagerantallet i denne fælleskørsel. Det vil være muligt at stige på 

bussen på busholdepladsen vest for Køge Nord Station. 

Vi glæder os til at se jer! Mange hilsener fra  

Anders Juel (email: juel.anders@gmail.com mobil 41 66 52 59) 

Peter Wind (email: pw@roendesnet.dk, mobil 25 47 54 49) 
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