Zomerkamp BLWG 2014 Noorwegen
Volgend jaar wordt het BLWG-zomerkamp in Noorwegen gehouden van
dinsdag 22 juli t/m vrijdag 1 augustus 2014. Het gebied waar we naar
toegaan is Dovrefjell – Rondane, gelegen in het oosten van Midden-Noorwegen, ca. 350 km
ten noorden van Oslo. Een gebied dat bij uitstek geschikt is om boreale en arctische mossen
en lichenen te ontdekken, waaronder veel soorten die in Nederland uiterst zeldzaam zijn of
niet meer voorkomen.

Omgeving
Het Dovrefjell is een plateau, gelegen op ca. 1.000m hoogte. Het gebied behoort tot het
Nationale Park Dovrefjell-Sunndallsfjell. In dit glooiende landschap, waar het goed wandelen
is, rijzen ook enkele hoge toppen op, met als hoogste berg de Snøhetta van 2.286m.
Geologisch gezien bestaat het gesteente in het westelijke deel uit zure gneis, glimmerschist
en zandsteen, terwijl het gesteente
in het oostelijke deel uit meer
kalkhoudend sedimentgesteente
bestaat. Met name het gebied ten
noorden en oosten van het Folldal
heeft een rijke flora met bijzondere
en endemische planten. Bij Kongsvoll
bevindt zich een botanische tuin. Het
Dovrefjell is o.m. het leefgebied van
200 muskusossen; dit is de enige
plek in Noorwegen, waar men deze
dieren in het wild kan observeren.
Muskusos (foto: Margriet Bekking)

Het Rondane NP is het eerste
nationale park van Noorwegen (opgericht in 1962) en beslaat het grootste deel van het
Rondane-gebergte. De toppen rijzen tot boven de 2.000m. Het gebied heeft een schaarse
begroeiing en een groot deel ligt boven de boomgrens. Men treft in de lagere gedeelten

Korstmossen en mossen (foto: Margriet Bekking)

berken, dennen en sparren en hogerop lage
begroeiing met o.a. dwergberk. De bodem
bestaat uit voedselarm veldspaathoudend
zandsteen. Net als in het NP DovrefjellSunndalsfjella vind je hier rendieren. Ook
elanden komen hier voor. De bergen van
Rondane worden gescheiden door diepe lange
dalen, die tijdens de ijstijden zijn uitgeschuurd
door gletsjers. Rondane is al heel lang een van
de belangrijkste outdoorbestemmingen van
Noorwegen; het is een prachtig wandelgebied
met een uitgebreid netwerk van gemarkeerde
paden en berghutten.

In de zomerperiode is het in het gebied gemiddeld 20 °C (’s nachts 5-10 °C) en overwegend
zonnig weer met weinig neerslag (continentaal klimaat) Het is er lang licht; de zon gaat rond
25 juli pas om 22.30u onder.
Camping
Als uitvalsbasis voor de excursies in deze gebieden is camping Fjellsyn in Dalholen gekozen
(www.fjellsyn.no). Deze camping ligt in het rustige Folldal op ca. 750m hoogte, aan de
zuidoostkant van het Dovrefjell en aan de noordoostkant van het Rondane-gebied.
Op de camping is een tentenveldje, er zijn kleine en grotere hutten/huisjes te huur, er is een
‘Camper’s kitchen’, een aparte ‘slecht weer’-ruimte om binnen te kunnen zitten, een
restaurant en een kleine winkel. Op een paar honderd meter afstand bevindt zich een kleine
supermarkt. De grotere plaats Folldal in het gelijknamige dal ligt op ca. 10 km. Het
treinstationnetje van Hjerkinn ligt op ca. 7 km van de camping.
Kosten
Op de camping zijn diverse verblijfsmogelijkheden voorhanden. Dit zijn:






Eigen tent met twee personen: Nkr 110,- per dag
Eigen (kleine) tent met een persoon: Nkr 90,- per dag
Eigen camper of caravan: Nkr 150,-- per dag, elektriciteit Nkr 20,-- per dag
Huur van kleine (2/4-persoons) hut zonder eigen sanitaire voorzieningen maar wel met
kookgelegenheid: Nkr 300,-per dag
Huur van grote (4/6-persoons) hut met douche, toilet en keuken: Nkr 500,- per dag.

De koers van de Noorse Kroon is: Nkr 100,- = ca. Euro 14,-.
De BLWG organiseert elke twee jaar in de vakantietijd een ‘familie-zomerkamp’, dat bij uitstek
geschikt is om met gezinsleden aan deel te nemen. Deelname is alleen mogelijk voor leden
van de BLWG.
Naast het ontdekken en kijken naar mossen en korstmossen, wordt ook de algemene flora en
fauna tijdens de BLWG-zomerkampen niet vergeten. Tijdens de excursies is er kans op het

spotten van muskusos, eland en rendier in dit open landschap; met steenarend, velduil en
giervalk in de lucht; kraanvogels en bevers langs de rivier en alpiene planten aan onze voeten.
Kortom: genieten van deze imponerende natuur!
Aanmelden
Inschrijving kan tot 1 maart 2014. Het maken van de reserveringen (tenten en hutten) wordt
centraal verzorgd door Margriet Bekking. Het inschrijfgeld bedraagt € 15 per persoon of
gezin. Hiermee worden de kosten gedekt die gemaakt zijn voor de voorbereiding. Bij de
bevestiging van uw aanmelding ontvangt u hiervoor een rekening.
Na inschrijving ontvangt u nadere informatie over het gebied en een overzicht van de
wandelroutes waarvan er elke dag een wordt gekozen. Deze excursies zijn gedeeltelijk door
bryologen voorgelopen en zullen niet al te zwaar zijn wat hoogteverschillen betreft. Het
landschap is voornamelijk glooiend. Er zijn tien excursiedagen. De eerste excursiedag is op
dinsdag 22 juli en de laatste excursiedag is vrijdag 1 augustus 2014. Halverwege is er een
rustdag ingepland.
Meer informatie en aanmelden
Margriet Bekking
Van Almondestraat 12
5342 VS Oss
margrietbekking@hotmail.com
tel.: 06-43254075

