
Per Ø. Klunderud har organiserte og leda følgende reiser t.o.m. 2017, i regi av 
Klunderud Natur og Kultur (KNoK) eller Naturvernforbundet i Buskerud (NiB). 
 
 
Planlagt reise Hormozgan - Iran november/desember 2017. 9 netter.  
Reise med vekt på ornitolog. 
 
Planlagt reise Transilvania juni 2017. 10 netter. I regi av NiB. Samme reiserute 
som i august 2016. Fulltegna med totalt 18 deltakere. 
 
Planlagt reise Aragon mai 2017. 11 netter. Samme reiserute som i 2016. Fulltegna 
med totalt 18 deltakere. 
 
Kreta april 2017. 7 netter. Samme reiserute som i 2015 og 2016: Milia Eco Lodge, 
Spili og Chora Sfakion. Hovedvekt på planter, landskap, vandringer, lokal kultur og 
gastronomi – i samarbeid med vegetasjonsøkolog Tanaquil Enzensberger fra 
Valdres. Totalt 16 personer. I regi av KNoK. 
 
(Khuzestan – Iran, februar 2017.) Rekognoseringsreise, inkludert ornitologisk 
kartlegging, til provinsen Khuzestan, nord for Den persiske gulf. 8 netter. Tur med 
Magnus Ullman fra Sverige og iransk ornitolog Seyed Babak Musavi for å sjekke ut 
ornitologiske områder og kvaliteter. Bodd 7 n i Ahwaz, og besøkt områder nord og 
sør for byen. Historisk interessant, med vekt på det gamle Mesopotamia og 
sumparabernes liv og historie. 
 
Transilvania – Romania, august 2016. 9 netter. Studiereise i regi av KNoK, bestilt 
av Nasjonalt Museumsnettverk for kulturlandskap. Besøk til områdene Târnava 
Mare/Viscri, Gyimes, Magura og Sibiu. Lagt opp i samarbeid med lokale 
ressurspersoner. Tema kulturlandskap, biologisk mangfold og kultur/mennesker. En 
viktig del av programmet var å lære om gamle håndverk som fremdeles var levende i 
Transilvania, men ute (på vei ut) i Norge. Totalt 18 personer. 
 
Transilvania – Romania, juni 2016. 10 netter. 
Studiereise for Naturvernforbundet i Buskerud med besøk til områdene Târnava 
Mare/Viscri, Maramures, Gyimes og Sibiu. Tema kulturlandskap, biologisk mangfold 
og kultur/mennesker. Totalt 19 personer.  
 
Aragon – Spania, mai/juni 2016. 10 netter. Tog – AVE – t/r Barcelona / Zaragoza. 
e, Sierra de Gata, Alange, steppen La Serena og Trujillo. Hovedvekt på ornitologi, 
med Magnus Ullman fra Sverige som faglig reiseleder på fugl. Lagt opp i samarbeid 
ned lokal biolog Iván Blasco Ibáñes. Besøkt Fuendetodos, Hecho, Revilla og 
Zaragoza. Også kulturlandskap, historie (Spanske borgerkrigen, med besøk til 
Belchite), gastronomi og opplevelser. Totalt 14 personer. I regi av KNoK. 
 
Kreta april 2016. 7 netter. Samme reiserute som i 2015: Milia Eco Lodge, Spili og 
Chora Sfakion. Hovedvekt på planter – i samarbeid med vegetasjonsøkolog Tanaquil 
Enzensberger fra Valdres, men også fugl, kulturlandskap generelt, kultur og 
gastronomi. Totalt 22 personer. I regi av KNoK. 
 



(Hormuzgan – Iran, januar 2016.) Rekognoseringsreise til provinsen Hormuzgan i 
det sørlige Iran. 10 netter, herav 2 under reise. Tur med Magnus Ullman fra Sverige 
og iransk ornitolog Seyed Babak Musavi for å sjekke ut muligheten for en seinere 
reise med gruppe. Besøkt områder nær og øst for Bandar Abbas. (Reise med gruppe 
i regi av KNoK annonsert for tidsrommet november/desember 2017.)  
 
Extremadura – Spania, oktober/november 2015. 10 netter, med besøk bl.a. til 
nasjonalparken Monfragüe, Sierra de Gata, Alange, steppen La Serena og Trujillo. 
Hovedvekt på naturforvaltning, kulturlandskap, fugl, gastronomi og opplevelser. Tur 
på oppfordring fra veterangruppa i Norges Naturvernforbund. Totalt 18 personer, 
inkludert en fra hhv. Romania og Latvia. I regi av KNoK. 
 
Extremadura og Castilla y León, Spania, april/mai 2015. 11 netter, med besøk til 
Gredos, Hervás, Monfragüe, Trujillo, Segovia og Sepúlveda. Hovedvekt på ornitologi, 
med Magnus Ullman fra Sverige som faglig reiseleder på fugl. Totalt 12 personer.  
I regi av KNoK. 
 
Kreta april 2015. 14 netter. 2 grupper á 7 netter med samme reiserute: Milia Eco 
Lodge, Spili og Chora Sfakion. Reiser lagt opp etter forespørsel fra Buskerud 
Botaniske Forening. Hovedvekt på planter – i samarbeid med vegetasjonsøkolog 
Tanaquil Enzensberger fra Valdres, men også fugl, kulturlandskap generelt, kultur og 
gastronomi. Totalt 14 + 16 personer. I regi av KNoK. 
 
Oman, november 2014. 14 netter. Reise med vekt på ornitologi til landet sørøst på 
Den arabiske halvøy. Med ornitolog Magnus Ullman fra Skåne. Base i Salalah, på 
turisthotellet Crowne Plaza. 3 netter i ørkenen på oasen i Qatbit. Totalt 12 personer.  
I regi av KNoK. 
 
Kreta, oktober 2014. 7 netter. Første organiserte reisa til denne greske øya. 
Program med vekt på natur og kultur, og besøk (overnattinger) til Chania, Milia Eco 
Lodge og Chora Sfakion. Også dagsbesøk til fjellmassivet Lefka Ori, ca. 2000 moh. 
Totalt 14 personer. I regi av KNoK 
 
Transilvania – Romania, juni 2014. 10 netter. 
Studiereise for Naturvernforbundet i Buskerud med besøk til områdene Târnava 
Mare/Viscri, Gyimes, Magura og Sibiu. Tema kulturlandskap, biologisk mangfold og 
kultur/mennesker. Totalt 17 personer.  
 
Baskerland – Spania, mai/juni 2014. 8 netter. Første organiserte reisa til denne 
regionen i Spania. Vekt på baskisk kultur, kystlandskap, kulturlandskap og 
gastronomi. Besøk til Plentzia, Bakio, Mundaka, Bermeo, Gernika og Bilbao (inkl. 
Guggenheim museet). I samarbeid med 2 lokale guider. 8 deltakere, hvorav 6 fra 
Sverige. I regi av KNoK. 
 
Extremadura – Spania, oktober/november 2013. 11 netter, med besøk bl.a. til 
Trujillo, Alange, steppen La Serena, Hervás og Robledillo de Gata. Hovedvekt på 
kulturlandskap, fugl (traner og gribber), gastronomi og opplevelser. Totalt 10 
personer, inkludert to fra Transilvania. I regi av KNoK. 
 
 



Transilvania – Romania, juni/juli 2013. 9 netter. 
Studiereise for Naturvernforbundet i Buskerud med besøk til områdene Târnava 
Mare/Viscri, Gyimes, Magura og Sibiu. Tema kulturlandskap, biologisk mangfold og 
kultur/mennesker. Totalt 20 personer, hvorav 4 fra Spania og 2 fra Estland.  
 
Iran, april 2013. 17 netter. Reise for ornitologi og natur og kultur i «Det persiske 
riket». Første delen av reisa i den sentrale og sørlige delen, med besøk bl.a. til 
Teheran, Qom, Esfahan, Passergad, Persepolis, Shiraz, Den persiske gulf, Ahvaz og 
Mesopotamia. Andre del av turen til fjellene nord for Teheran, Det kaspiske hav og 
ørkenen Dasht-e Kavir. I samarbeid med ornitolog og kjentmann Magnus Ullman fra 
Skåne. 18 deltakere inkl. reiseledere. KNoK 
 
Extremadura – Spania, februar 2013. 11 netter, med besøk bl.a. til Trujillo, Alange, 
steppen La Serena, Portugal, og Robledillo de Gata. Hovedvekt på kulturlandskap, 
fugl, gastronomi og opplevelser. Totalt 20 personer, inkludert én fra England. I regi av 
KNoK. 
 
Transilvania – Romania, juni 2012. 8 netter, med besøk i Sibiu, Viscri og Magura. 
Studiereise for Naturvernforbundet i Buskerud til området Târnava Mare og Magura. 
Tema kulturlandskap, biologisk mangfold og kultur/mennesker. Totalt 18 personer. I 
regi av NiB. 
 
Extremadura – Spania, april 2012. 5 netter. Reise med deltakere fra Østfold krets 
av Norsk forstmannsforening. Program med skogfaglige emner, kulturlandskap og 
biologisk mangfold, lagt opp i samarbeid med Agustin Ventanas fra området. Besøk 
til Monfragüe, Robledillo/Sierra de Gata og Trujillo. I regi av KNoK. 16 deltakere. 
 
Extremadura – Spania, mars 2012. 8 netter, med besøk til Monfragüe, 
Robledillo/Sierra de Gata, steppen La Serena og Trujillo. Hovedvekt på ornitologi, 
med Magnus Ullman fra Sverige som faglig reiseleder på fugl. Totalt 18 personer. I 
regi av KNoK. 
 
Transilvania – Romania, mai 2011. 4 netter, med besøk i Sibiu, Viscri og Magura. 
Studiereise for Rovviltnemda i region 2 Sør-Norge til området Târnava Mare. Tema 
rovdyrforvaltning. Totalt 14 personer. I regi av KNoK. 
 
Extremadura – Spania, april 2011. 10 netter, med besøk bl.a. til Sierra de Gredos 
og steppen La Serena. Hovedvekt på ornitologi, med Magnus Ullman fra Sverige 
som faglig reiseleder på fugl. Totalt 17 personer. I regi av NiB. 
 
Oman, november/desember 2010. 15 netter. Reise med ornitologi og natur og 
kultur i dette landet sørøst på Den arabiske halvøy. I samarbeid med ornitolog og 
kjentmann Magnus Ullman fra Skåne. Prøvereise med KNoK. 11 deltakere (inkl. 
reiseledere.) 
 
Gallura – Sardinia, Italia, mai 2010. 7 netter. Reise med fokus på kulturlandskap og 
biologisk mangfold til denne regionen nordøst på øya. I samarbeid med flere gode 
hjelpere fra regionen. I regi av NiB. 15 deltakere. 
 



Extremadura – Spania, mars 2010. 11 netter. Reise med fokus på kulturlandskap 
og biologisk mangfold. I samarbeid med hjelpere fra regionen. I regi av NiB. 22 
deltakere på det meste. 
 
Estland, juni 2009. 7 netter. Reise med kultur, naturforvaltning og biologisk 
mangfold. Et flertall av dagene i Buskeruds vennskapsfylke Pärnu, men også besøk 
til Riga i Latvia, Soomaa nasjonalpark og Tallinn. Reisen ble lagt opp i samarbeid 
med 2 hjelpere fra regionen. I regi av NiB. 20 deltakere, inkl. 4 fra Extremadura i 
Spania. 
 
Extremadura – Spania, april 2008. 11 netter. Reise med fokus på kulturlandskap og 
biologisk mangfold. I samarbeid med hjelpere fra regionen. I regi av NiB. 18 
deltakere, inkludert 4 ungdommer. 
 
Extremadura – Spania, mars/april 2008. 6 netter. Reise med deltakere fra Norges 
Skogselskap. Fokus på skogfaglige emner, kulturlandskap og biologisk mangfold. 
Program lagt opp i samarbeid med Agustin Ventanas fra området. I regi av NiB. 14 
deltakere. 
 
Extremadura – Spania, april 2007. 11 netter. Reise med fokus på kulturlandskap og 
biologisk mangfold. I samarbeid med hjelpere fra regionen. I regi av NiB. 18 
deltakere. 
 
Extremadura – Spania, mars/april 2006. 10 netter. Reise med fokus på 
kulturlandskap og biologisk mangfold. I samarbeid med hjelpere fra regionen. I regi 
av NiB. 17 deltakere. 
 
Estland, juni 2004. 7 netter. Reise med kultur, naturforvaltning og biologisk 
mangfold. Spesielt fokus på botanikk og fugl. Besøk til ulike deler av Estland. Reisen 
ble lagt opp i samarbeid med KH fra universitetet i Tartu og ornitologisk guide 
Magnus Ullman. I regi av NiB. 21 deltakere. 
 
Extremadura – Spania, april 2001. 7 netter. Reise med fokus på kulturlandskap og 
biologisk mangfold. Hovedvekt på botanikk og fugl. Reise organisert gjennom 
BOREAS Studiereiser. 9 deltakere. 
 
Italia/Østerrike/Slovenia – september 2000. 7 netter. Reise for å se på forvaltning 
av nasjonalparker/naturområder i respektive land. Lagt opp i samarbeid med en 
italiensk zoolog. Reise etter initiativ fra Rigmor Solem (nå SNO) i Vang. Organisert 
gjennom BOREAS Studiereiser. 25 deltakere. 


