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Barneridning i Vallvågen
MELØY: Søndag 1. august er det familiedag i
Vallvågen. Der blir det en rekke aktiviteter både
til lands og til vanns. Meløy kulturskole holder
konsert og det blir forestilling med LEOPOLD
for de mellom 3 og 10 år.
En annen populær aktivitet er ridning. Også i
år blir det anledning, både for liten og stor, å
få seg en tur på hesteryggen. Ridningen foregår

under trygge forhold, ledsaget av erfarne hestefolk. Her er det bare å slippe ungene til. En tur
på hesteryggen gir en spesiell opplever, og barna
opplever en følelse av mestring. (Tekst/Foto:
Yngve Brox Guldbjørnsen.)

RIDNING er alltid populært. Søndag 1. august, under ”Sommerdagan i Meløy”, kan den som vil
få ri på Pegasus i Vallvågen. Da vil også Tådd, en snill og rolig dølehest være med. Lena synes det
er morsomt med hest og rir så ofte hun kan.

Botanikksamling i
Gildeskål
GILDESKÅL: På
denne tiden, en
gang i året samles
det hobbybotanikere, både med og
uten utdanning i yrket, for å kartlegge
plantelivet. Treffet
foregår på forskjellige steder hvert år,
og denne gangen
har det blitt lagt til
Nygårdsjøen.
Benedicte-Adelheid Danielsen
Norum
Prosjektleder Mats Nettelbladt forteller at dette er det
åttende året det har blitt arrangert et slik treff, og at flere
og flere blir med for hvert år.
Med 37 deltakere er årets treff
det største de har hatt. Det
kommer mennesker fra hele
landet for å delta, og i år er
ca halvparten fra Sørlandet,
folk legger ferien sin til denne
tiden for å ha mulighet til å
delta, forteller Nettelsbladt videre, og legger til at det også
er noen mer lokale personer
som er med, og at det også
kommer ei dame helt fra Tyskland hvert eneste år for å delta.

Støtte

Det som er nytt i år er støtten
arrangementet får fra Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen er nemlig også interessert i hvilken flora vi har i
fylket. Det er interessant for
han å vite hvilke flora det er i
naturreservat, om steder kan
bli et naturreservat og å vite
hvilke kvaliteter de forskjellige
områdene har. Oppholdet på
Nygårdsjøen skole og maten
er gratis, og noe av reisen blir
dekket. – Men ingen av oss
får lønn, vi gjør dette fordi
vi synes det er artig og veldig

interessant, vi brenner for
dette, smiler prosjektlederen.

Der ingen botanikere
har satt sin fot

På veggen henger det et kart
med det prosjektleder kaller
registreringsruter. Inni rutene
er det merket av et område og
skrevet på hvilken av de elleve
gruppene som skal undersøke
området. Eggesvik- og Nordlandsdalen, Øyneslia, Sauravattnet, Beiardfjorden og
Sørfinnset er noen av stedene
som skal kartlegges. Prosjektlederen forteller videre at
de prøver å finne steder der
ingen botanikere har satt sin
fot tidligere, men at det nå
er veldig få slike steder igjen.
Arbeidet går ut på å se hvilke
planter som befinner seg i området, plantene blir presset og
fotografert. Hvert år finner
de planter de aldri har sett
tidligere, eller ikke er sikre på
hva er. Disse plantene er ofte
kryssinger av andre planter, og
sendes til Tromsø Museum slik
at de kan finne ut av det og bestemme hvilken plante det er.

I år er et godt år

Dette året har det vært lite insekter og lite pollen, noe som
er kjempemessig, for det betyr
at blomster og planter enda er
i en flott stand. På denne tiden
av året blomster enda vårblomster, så det er en fin tid til å
finne mye nytt og spennende.
Nettelbladt legger til at områdene de skal kartlegge i år
er veldig interessante. – Her
finnes det skifer og marmor,
og det er rikelig med kalk her.
Planter liker kalk, så her tror vi
at vi kan finne mye interessant,
avslutter han.

TIL TROMSØ: Her ser vi prosjektleder Mats Nettelbladt holde pressen som blir brukt for å presse
plantene de finner. Ved siden av står Carola Utz som kommer hele veien fra Tyskland for å delta.
Hun holder en plante de vet veldig lite om, som er en kryssning av andre planter. Dette er en slik
plante som blir sendt videre til Tromsø.

