Lunds Botaniska Förening
Verksamhetsberättelse för 2010
(styrelsens förslag till årsmötet)

Medlemsantal
Antalet medlemmar per den 31 december uppgick till 481. Föreningen har tre hedersledamöter, Sven Snogerup,
Henrik Johansson och Göran Mattiasson.

Föreningsmöten
Föreningen har under året haft 8 inomhusmöten med mellan 20 och 40 deltagare
– den 22 januari föredrog Roland von Bothmer om våra kulturväxters historia och det arbete som sker för att
bevara gamla sorter vid NordGens frövalv på Svalbard.
– den 12 februari bjöd Sven Birkedal på bildvisning från en orkidéresa till Medelhavsön Rhodos. Den
ogästvänliga macchian döljer många skönheter med liten utbredning och denna kväll fick vi stifta bekantskap
med dessa vackra orkidéer.
– den 12 mars hölls årsmöte. Mötet avslutades med att Kjell-Arne Olsson och Charlotte Wigermo berättade om
föreningens projekt Millora och om floraväktarverksamheten. Torbjörn Tyler sammanfattade det gångna året för
Projekt Skånes mossor och berättade om de ovanligaste mossorna som hittats.
– den 16 april höll Thomas Marcussen från Oslo Universitet föredrag om Vackra violer – han belyste särskilt de
nordiska arterna, men berättade också om deras släktskap ur ett internationellt perspektiv.
– den 24 september berättade Åslög Dahl, institutionen för växt och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet,
om det stora nationella forskningsprojekt, som startats för att samla in kunskap om växternas fenologi. Till
blommar.nu kan allmänheten rapportera in när olika växter börjar blomma, fäller löv eller går i frukt.
– den 22 oktober berättade Eva Waldemarson och visade bilder från en botanisk resa till Galapagosöarna.
– den 26 november berättade Lars Hedenäs, intendent på Naturhistoriska Riksmuseet, om mossorna inom
familjen Amblystegiaceae, som går att påträffa i skånska fuktmarker.
– den 11 december presenterade Mora Aronsson den nyutkomna landskapsfloran för Uppland.

Exkursioner
Föreningen har under året genomfört 17 endagarsexkursioner samt en längre exkursionsresa till Lesbos. En
långexkursion till Baltikum erbjöds också i samarrangemang med Botaniska föreningen i Göteborg och
Västergötlands Botaniska förening.
Under året anordnades ett veckolångt inventeringsläger av mossor samt fyra inventeringsexkursioner inom
ramen för Projekt Millora. Dessa exkursioner utgick från Bjuv, Perstorp, Linderöd och Hörröd.
– den 10 april besöktes Hallasnärje – en klassisk mosslokal – under ledning av Torbjörn Tyler. Sydlig skapania
Scapania compacta beundrades och så letade vi efter andra sällsyntheter som inte setts på platsen sedan
1800-talet.
– den 5 maj var det Floravandring vid Bokenäset i Oppmanna Tillsammans med Floravårdsgruppen i
Kristianstad besöktes en rik bokskogslokal
– i mitten av maj deltog 16 medlemmar i en exkursionsresa till Lesbos i Grekland, under ledning av Finn
Skovgaard och Charlotte Wigermo. Referat från resan återfinns i Botaniska Notiser 144:1 och den totala artlistan
ligger på föreningens hemsida.
– den 22 maj letade floraväktarna efter raggarv Cerastium brachypetalum och alvarveronika Veronica praecox i
Tomelilla kommun under ledning av Charlotte Wigermo. Tyvärr kunde ingen av de rödlistade arterna återfinnas.
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– den 2 juni guidade Berit och John-Erik Nilsson i Davids kärr väster om Maglehem. Davids kärr är ett
restaurerat rikkärr.
– den 3 juni besöktes Skånes rikaste orkidélokal Gyetorpskärret norr om Tosteberga
– den 19 juni ledde Alf Porenius och Nils Englesson en exkursion till naturreservatet Risen utanför Genarp. Man
tittade bland annat på kärrsilja Peucedanum palustre och krypfloka Apium inundatum samt ett stort antal arter av
släktet Carex.
– den 27 juni ledde Bengt Sandkull floravandring på Vitemölla strandbackar, en av Skånes vackraste växtlokaler.
Ett intressant nytt fynd var två närliggande lokaler av Botrychium lunaria.
– den 29 juni ledde Floravårdsgruppen i Kristianstad en sandmarksexkursion vid Vittskövle driva.
– den 4 aug gick floravandringen utmed kusten vid Landön.
– den 14 aug ledde Lennart Bengtsson och Mattias Gustafsson en exkursion till Benestads backar och till
Toarpskärret för att floraväkta stor ögontröst, Euphrasia rostkoviana.
– den 4 sept letades sällsynta rosor vid Skivarpsåns mynning under ledning av Erik Ljungstrand.
– den 25 sept var det floravandring på Bokenäset nu i höstskrud.
– den 26 sept var det floravandring vid Östafors i ädellövskog.
– den 1-6 oktober genomförde Projekt Skånes Mossor på nytt ett inventeringsläger, i år med bas i landskapets
sydostligaste hörn. Femton medlemmar deltog en eller flera dagar och sammanlagt arbetade vi 49 mandagar.
Detta resulterade i att hela nio rutor blev färdiginventerade. Under lägret hittades minst fem arter som inte
tidigare påträffats under projektet. Härtill kommer åtskilliga fynd av rödlistade arter. Referat från lägret återfinns
i Botaniska Notiser 143:4.
– den 30 okt letades vitmossor på Fjällmossen under ledning av Nils Cronberg.
– den 13 nov var det återbesök i mossinventeringsrutan på Boarps hed tillsammans med Bengt Sandkull.

Projekt
Projekt Millora, Miljö- och floraövervakning i Skåne, fortsatte för tredje året. Vid årsskiftet var 102 av de 200
utslumpade rutorna bokade. En ny databas för projekt Millora är klar och en inmatningshemsida för projektet har
färdigställts så att inventerarna nu kan mata in sina resultat på samma sätt som i Projekt Skånes Mossor. Region
Skåne har ekonomiskt bidragit till kostnaderna för denna hemsida.
– Projekt Skånes mossor: Inventeringen fortskrider som planerat och vid årets slut var 134 av de 541 rutorna
bokade av inventerare och antalet arter som inte återfunnits i Skåne efter 1980 har krympt till 114.
Projektdatabasen har under året drabbats av diverse problem men var vid årets slut återskapad och i full drift.

Utbildningsinsatser
I samarbete med Studiefrämjandet MittSkåne och Studiefrämjandet SydOst har föreningen drivit fyra längre
studiecirklar med totalt ca 65 deltagare i syfte att utbilda inventerare till mossprojektet och under hösten drevs
även en nybörjarcirkel och en avancerad cirkel i kärlväxtfloristik med vardera ca 15 deltagare.

Floravårdsarbete
Genom floraväktarverksamheten bevakas hotade arter i Sverige genom ett samarbete mellan SBF och
ArtDatabanken. I Skåne finns 209 kärlväxtarter i hotkategorierna akut respektive starkt hotade samt sårbara.
Lördagen den 6 februari samlades ett fyrtiotal aktiva floraväktare i Skåne på Botaniska Museet i Lund för att
diskutera den framtida verksamheten. Under dagen medverkade bl.a. Margareta Edqvist, nationell koordinator
för Floraväktarverksamheten i Sverige, och Anette Persson och Helena Bager från naturskyddssektionen på
Länsstyrelsen i Skåne.
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Under året har följande arter specialinventerats, backsippa Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris, sandnejlika Dianthus
arenarius ssp. arenarius och kärrnäva Geranium palustre. Samtliga CR-arter (akut hotade) enligt
Artdatabankens rödlista har inventerats under året. Följande arter är inventerade på samtliga lokaler under året,
klotullört Filago vulgaris, praktnejlika Dianthus superbus, skärblad Falcaria vulgaris, buskvicker Vicia
dumetorum, tistelsnyltrot Orobanche reticulata och klintsnyltrot Orobanche elatior.
Arbetet med att överföra tidigare floraväktaruppgifter till Artportalen är i full gång och ungefär två tredjedelar av
Skånes kommuner är klara.

Utställning
Under juni månad anordnade föreningen en välbesökt utställning – Lövskogens rara växter – på Naturrum
Skäralid i Söderåsens Nationalpark. På en av skärmarna informerades om Lunds Botaniska Förening och dess
verksamhet.

Konferens
Helgen den 21-22 november hölls konferensen Biologisk Mångfald i Skåne 2010 på Falsterbo kursgård.
Konferensen var ett samarbete mellan Naturskyddföreningen i Skåne, Lunds Botaniska Förening, Entomologiska
Sällskapet i Lund, Skånes Ornitologiska Förening, Puggehatten, Länsstyrelsen i Skåne län samt Studiefrämjandet
i Skåne Blekinge. Konferensen lockade 160 deltagare som fick lyssna på ett tjugotal föreläsningar om Naturvård
mm.

Naturvård
Föreningen har yttrat sig i ett flertal ärenden under året
- Skrivelse till Skogsvårdsstyrelsen angående skötselråd för humlesuga Stachys officinalis i Stehag i Eslöv
kommun.
- Remissutlåtande till Länsstyrelsen angående förslag till ny skötselplan för naturreservatet Friseboda i
Kristianstad kommun.
- Remissutlåtande till Länsstyrelsen angående förslag till ny skötselplan för naturreservatet Kronovalls Store
vång i Tomelilla kommun.
- Skrivelse till Länsstyrelsen angående det försämrade läget för sumpviol Viola uliginosa i naturreservatet
Allerums mosse.
- Remissutlåtande till Länsstyrelsen angående att antal bevarandeplaner för Natura-2000-områden såsom, Timan
i Hörby kommun, Torup i Svedala kommun, Nytebodaskogen i Osby kommun samt Kjugekull i Kristianstad
kommun
- Remissutlåtande till Länsstyrelsen över förslag till bildandet av, och skötselplan för naturreservaten
Humlamaden i Lunds kommun och Foteviksområdet i Malmö stad och
Vellinge kommun.
- Remissutlåtande till Länsstyrelsen över förslag till åtgärdsprogram för stinkmålla Chenopodium vulvaria.

De vilda blommornas dag arrangerades för nionde gången i Sverige den 20 juni. Detta är ett samnordiskt
evenemang initierat av Svenska Botaniska Föreningen, där lokala botaniska föreningar över hela landet anordnar
blomstervandringar. I Skåne genomfördes 23 vandringar genom LBF:s försorg med god anslutning från
allmänheten.

Botaniska Notiser
Utgivningen av den 143:e årgången av Botaniska Notiser omfattade fyra nummer med
Kjell-Arne Olsson som redaktör.
Förutom föreningsinformation och referat från exkursioner märks artiklar om Klockgentiana, kustgentiana och
sumpgentiana i Skåne, Akut hotade kärlväxter i Skåne 2010, Vårvial i Skåne, Majviva i Skåne, Tistelsnyltrot i
Skåne, Några intressanta fynd på Kullaberg samt Backsippa i Skåne. Vidare gavs ”Kungsmarken – flora och
vegetation” ut som ett specialnummer av Botaniska Notiser och en essä om Sten Selander gavs ut som ett
supplement till tidskriften.
Förutom till medlemmarna sändes tidskriften till ett 40-tal föreningar och institutioner.

Facebook på Internet
Under året har Föreningen startat en Facebook-sida - Skånes blommor. Sidan har i nuläget 108 medlemmar.
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Stipendier
Föreningen delade under året ut stipendier ur Jubileumsfonden och Svante Murbecks fond till ett sammanlagt
värde av 26 000 kr.
Stipendiater blev: Emil Åsegård, Mikael Hedrén, Mikael Larsson samt en forskargrupp bestående av Ulf Ryde,
Tomas Burén och Tore Mattsson.

Årets växt
Svenska Botaniska Föreningen utnämnde 2010 backsippa Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris till årets växt. En stor
insats utfördes av Floraväktarna när alla Skånes backsippor inventerades. Totalt räknades 505 000 backsippor!
Resultatet av inventeringen redovisades i Botaniska Notiser 143:4.
Övrigt
En auktion på donerade böcker anordnades under 2010 via hemsidan. Från Alf Oredssons dödsbo mottogs en
större donation omfattande både kontanter och auktionsböcker. Donerade auktionsböcker har även mottagits från
Olle Rydbergs dödsbo och från Nils Malmer.

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordförande Åke Svensson, vice ordförande Gerhard Kristensson,
kassör Bengt Sandkull, sekreterare Charlotte Wigermo, vice sekreterare Torbjörn Tyler, programansvariga Linda
Birkedal och Eva Waldemarson, övriga ledamöter Stefan Andersson, Kjell-Arne Olsson och Nils-Otto Nilsson.
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden.

Revisorer och valberedning
Revisorer har under året varit Nils Englesson och Linus Svensson med Emil Åsegård som suppleant.
Valberedningen har bestått av Johan Rydlöv och Anna Stenberg.

Funktionärer och anställda
Föreningen har under året haft en anställd, Kjell-Arne Olsson.
Följande personer har under året varit funktionärer: sexmästare Per Lassen, redaktör
Kjell-Arne Olsson, medlemsregistrator, arkivarie och distributör Britt Snogerup, hemsideansvarig Frida
Rosengren, teknisk redaktör Gerhard Kristensson
Styrelsen underställda arbetsgrupper under året har varit
– Ekonomiarbetsgrupp: Åke Svensson (sammankallande), Gerhard Kristensson, Bengt Sandkull och
Alf Porenius.
– Stipendiekommitté: Per Lassen (sammankallande), Lars Fröberg och Torbjörn Tyler.
– Arbetsgrupp för tillvaratagande av inventarier och fasta tillgångar: Patrik Frödén och
Britt Snogerup.
– Databasarbetsgrupp: Charlotte Wigermo, Sven Birkedal, Kjell-Arne Olsson och Frida Rosengren.
– Ledningsgrupp för Floraväktarverksamheten i Skåne: Charlotte Wigermo (sammankallande), Kjell-Arne
Olsson och Åke Svensson.
– Ledningsgrupp för projekt Skånes Mossor: Torbjörn Tyler (sammankallande), Kjell-Arne Olsson, Gerhard
Kristensson, Bengt Sandkull, Nils Cronberg, Nils-Otto Nilsson och Frida Rosengren.
– Ledningsgrup för projekt Millora: Kjell-Arne Olsson (sammankallande), Stefan Andersson, Henrik Johansson,
Kjell-Arne Olsson, Helena Persson, Torbjörn Tyler och Eva Waldemarson.
– Projekt Svensk Växtatlas: Stefan Andersson representerar Lunds Botaniska Förening i en ledningsgrupp under
Svensk Botanisk Förening.
– Arbetsgrupp med uppdrag att bevaka Kungsmarkens framtid genom kontakt med Länsstyrelsen:
Bengt Sandkull (sammankallande), Linda Birkedal och Gerhard Kristensson
– Föreningens kontaktperson är Charlotte Wigermo
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