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Lunds Botaniska Förening
Verksamhetsberättelse för 2011
(styrelsens förslag till årsmötet)

Medlemsantal

Ett femdagars inventeringsläger inom projekt Skånes Mos-

Antalet medlemmar per den 31 december uppgick till 389.

sor genomfördes 7–12 oktober i trakten av Åstorp och Klip-

Föreningen har tre hedersledamöter, Sven Snogerup, Hen-

pan. Lägret lockade 11 deltagare som tillsammans invente-

rik Johansson och Göran Mattiasson.

rade tre rutor.

Föreningsmöten

Under sommaren anordnades tre inventeringsexkursio-

Föreningen har under året haft 9 inomhusmöten med mel-

ner inom ramen för projekt Millora. Dessa exkursioner ut-

lan 20 och 45 deltagare:

gick från Bjuv, Perstorp och Stora Köpinge.

– den 21 januari berättade Henrik Weibull om de intres-

– den 2 april inventerades mossor i ruta 3D5j Bivaröd inte

santa små mossorna inom släktet Bryum.

långt från Knislinge i Östra Göinge under ledning av Linda

– den 18 februari presenterade Olof Svensson, ordförande

Birkedal.

för Medelpads Botaniska Förening, den nyutkomna Medel-

– den 25 april anordnades en floraväktarexkursion för att

pads flora.

leta luddvårlök och alvarveronika i sydvästra Skåne med

– den 18 mars hölls årsmöte. Mötet avslutades med att

Åke Svensson som ledare.

Kjell-Arne Olsson berättade om föreningens projekt Millora

– i slutet av mars deltog 16 medlemmar i en exkursionsresa

och Stefan Andersson redogjorde för en preliminär analys

till Kreta i Grekland, under ledning av Arne Strid och Char-

baserad på tjugo färdiginventerade rutor. Redan detta

lotte Wigermo. Den totala artlistan ligger på föreningens

begränsade material visar att det skett förändringar sedan

hemsida.

projekt Skånes Flora. Åke Svensson och Charlotte Wigermo

– den 18 maj njöt vi, tillsammans med Kjell-Arne Olsson, av

pratade om floraväktarverksamheten för det gångna året

en prunkande vårflora kring Barnakälla vid Ivösjöns nord-

samt visade planeringen inför året.

östra strand.

– den 29 april berättade Åke Svensson och visade bilder från

– den 21 maj letade vi efter små fuktighetsälskande mos-

förra sommarens föreningsresa till Baltikum.

sor tillsammans med Torbjörn Tyler i Råby Hällor, en smal

– den 16 september berättade och demonstrerade Jette

dalgång strax utanför Hörby.

Knudsen om blomdofter och deras funktion för att attrahera

– den 9 juni ledde Kjell-Arne Olsson en floravandring på de

och repellera pollinatörer och andra organismer.

föränderliga trädesmarkerna i Åhus.

– den 30 september berättade Hans H. Blom entusias-

– den 4 juli var det floravandring under ledning av Kjell-

merande om släktet Schistidium ( blommossor ) i Skåne,

Arne Olsson på trädesmarkerna kring Furuhov och rude-

Norden och övriga världen.

ratmarkerna vid Kolahögarna.

– den 14 oktober visade Arne Thell, författare till bandet

– den 21 juli anordnades ett samarrangemang med Flora-

som behandlar Parmeliaceae i Nordic Lichen Flora, bilder

vårdsgruppen i Kristianstad under ledning Sven Birkedal i

från den nya boken och berättade om dessa spännande la-

form av en orkidévandring vid Kaptens väg söder om Gro-

vars systematik.

pahålet.

– den 11 november tog Bengt Nihlgård oss med på en bota-

– den 24 juli samlades 24 deltagare i Abisko för en vecka

nisk bildresa till det exotiska Borneo.

med botaniska vandringar under ledning av Erik Ljungs-

– den 17 december presenterade Evastina Blomgren Projekt

trand och Charlotte Wigermo.

Bohusläns Flora och visade upp den vackra boken som ut-

– den 3 augusti gick floravandringen till Kjugekull och ett

gavs tidigt under hösten. Lennart Stenberg berättade där-

av målen var den märkliga parasiten ljungsnärja Cuscuta

efter om Projekt Norrbottens flora som resulterat i en stor

epithymum som brukar visa sig som rosa ” garnnystan ” på

mängd ny floristisk kunskap.

naturbetesmarkerna.

Exkursioner

– den 10 september guidade Magnus Magnusson på Ven och

Föreningen har under året genomfört 12 endagarsexkursio-

en av målarterna var jättefräken Equisetum telmateia.

ner samt två längre exkursionsresor, en till Kreta och en till

– den 15 oktober var det exkursion till Kullaberg där det

Abisko.

under ledning av Erik Ljungstrand letades dansk stensöta
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Polypodium interjectum, glansbräken Asplenium adiant-

för att diskutera den framtida verksamheten. Under dagen

hum-nigrum m.fl. sällsynta arter.

medverkade bl.a. Margareta Edqvist, nationell koordinator

– den 22 oktober gjordes det ett nytt besök i rutan 3D5j Bi-

för Floraväktarverksamheten i Sverige, och Gabrielle Ros-

varöd för att tillsammans med Carl-Axel Andersson inven-

quist och Gudrun Berlin från Länsstyrelsen i Skåne.

tera mossor.
– den 5 november besöktes Örupskärret för att studera både
sällsynta mossor och kärlväxter under ledning av Torbjörn

Samtliga CR-arter ( akut hotade ) enligt Artdatabankens
rödlista är inventerade under året.
Dessutom har under året följande arter specialinvente-

Tyler.

rats : luddfingerört Potentilla heptaphylla, smultronfinger-

Projekt Millora

ört Potentilla sterilis, spjutsporre Kickxia elatine, sjötåtel

Projekt Millora, Miljö- och floraövervakning i Skåne, fort-

Deschampsia setacea, alvarveronika Veronica praecox, ra-

satte för sitt fjärde år.

punkelklocka Campanula rapunculus och ängskorn Horde-

Lördagen den 12 mars träffades inventerare inför årets

um secalinum.

inventeringssäsong och diskuterade frågor kring vårt stora

Kompletterande inventeringar har skett avseende sandnej-

miljö- och floraövervakningsprojekt. Stefan Andersson pre-

lika Dianthus arenarius, luktvädd Scabiosa canescens och

senterade preliminära resultat från de inventeringar som

kärrnäva Geranium palustre, vilka samtliga nu är totalin-

redan gjorts.

venterade.

Vid två tillfällen har inventerare samlats för att granska
belägg som kommit in under inventeringen.

Arbetet med att datalägga tidigare floraväktaruppgifter
till Artportalen är snart slutfört.

Projekt Skånes mossor

De vilda blommornas dag arrangerades för tionde

Projektledningsgruppen har under året haft fyra proto-

gången i Sverige den 19 juni. Detta är ett samnordiskt

kollförda sammanträden. Vid tre tillfällen har inventerare

evenemang initierat av Svenska Botaniska Föreningen,

samlats för att granska belägg som kommit in under inven-

där lokala botaniska föreningar över hela landet anordnar

teringen:

blomstervandringar.

22 januari – Under ledning av Henrik Weibull gick vi ige-

Insekternas dag

nom belägg av Bryum, bryumar.

Vi uppmärksammade insekternas dag den 21 augusti ge-

1 oktober – Under ledning av Hans Blom gick vi igenom

nom att ordna en vandring för att leta galler i Skrylle utan-

belägg av Schistidium, blommossor.

för Lund. Deltagarna kunde förundras över alla märkliga

26 november – Under ledning av Torbjörn Tyler granskades

bildningar som insekter får växter att utveckla.

belägg av diverse mossor.

Falsterbo Birdshow

Utbildningsinsatser

Falsterbo Birdshow är inte bara fåglar! Under helgen 3–4

I samarbete med Studiefrämjandet MittSkåne har förening-

september fanns vi på plats med bokbord och floravand-

en drivit två längre studiecirklar med totalt ca 29 deltagare

ringar.

i syfte att utbilda inventerare till mossprojektet.

Naturvård

Under våren ledde Torbjörn Tyler en cirkel ”Avancerad

Föreningen har yttrat sig i ett flertal ärenden under året :

Floristik” där 22 deltagare träffades vid sex tillfällen.

– Skrivelse till Länsstyrelsen angående restaurering av

Workshop

Glomsbäcken i Kungsmarken, öster om Lund samt omarbet-

Lars Fröberg höll i en workshop om flockblommiga växter

ning av skötselföreskrifterna för golfbanan.

( fam. Apiaceae ) helgen 5–6 februari. Svåra karaktärer och

– Remissutlåtande till Länsstyrelsen angående förslag till

knepiga grupper inom de flockblommiga växterna gicks ige-

bildande av naturreservatet Rökepipan i Lunds kommun.

nom baserat på herbariematerial.

– Remissutlåtande till Länsstyrelsen angående förslag till

Floravårdsarbete

bildande av naturreservatet Hagestad-Järarna.

Genom floraväktarverksamheten bevakas hotade arter i

– Remissutlåtande till Länsstyrelsen angående förslag till

Sverige genom ett samarbete mellan SBF och ArtDataban-

bildande av naturreservatet Haväng och Vitemölla, Simris-

ken. I Skåne finns 209 kärlväxtarter i hotkategorierna akut

hamns kommun.

respektive starkt hotade samt sårbara.

– Remissutlåtande till Länsstyrelsen angående programmet

På Floraväktarmötet den 19 februari samlades ett fyrtiotal aktiva floraväktare i Skåne på Ekologihuset i Lund

” Värna, Vårda, Visa ” med riktlinjer för de kommande fem
årens förvaltning och skötsel av länets skyddade områden.
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Botaniska Notiser

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda samman-

Utgivningen av den 144: e årgången av Botaniska Noti-

träden.

ser omfattade fyra nummer med Kjell-Arne Olsson som

Revisorer och valberedning

redaktör.

Revisorer har under året varit Nils Englesson och Linus

Förutom föreningsinformation och referat från exkur-

Svensson med Emil Åsegård som suppleant. Valberedning-

sioner märks artiklar om Sandnejlika i Skåne, Med LBF

en har bestått av Johan Rydlöv och Anna Stenberg.

på Lesbos maj 2010, Klotullört i Skåne, Praktnejlika i

Funktionärer och anställda

Skåne, Rapport från Kina, Rödlistade arter i Sverige

Föreningen har under året haft en anställd, Kjell-Arne Ols-

2010, Trubbstarr i Åhus, Hårnarv och fältnarv – två kon-

son.

kurrenssvaga annueller i den skånska floran samt LBF:s
resa till Abisko 2011.
Förutom till medlemmarna sändes tidskriften till ett

Följande personer har under året varit funktionärer :
sexmästare Per Lassen, redaktör och distributör Kjell-Arne
Olsson, medlemsregistrator Charlotte Wigermo, arkivarie

40-tal föreningar och institutioner.

Patrik Frödén, hemsideansvarig Frida Rosengren, teknisk

Hemsida

redaktör Gerhard Kristensson.

Föreningens hemsida uppdateras tämligen regelbundet.

   Arbetsgrupper underställda styrelsen har under året va-

Här kan man se aktuellt program, referat från tidigare

rit:

exkursioner, remissvar och skrivelser, läsa om förening-

– Ekonomiarbetsgrupp: Åke Svensson ( sammankallande ),

ens projekt och floraverksamhet.

Gerhard Kristensson, Bengt Sandkull och Alf Porenius.

Facebook på Internet

– Stipendiekommitté: Per Lassen (sammankallande), Lars

Föreningens Facebook-sida – Skånes blommor – hade vid

Fröberg och Torbjörn Tyler.

årsskiftet 138 medlemmar.

– Databasarbetsgrupp: Charlotte Wigermo, Sven Birkedal,

Stipendier

Kjell-Arne Olsson och Frida Rosengren.

Föreningen delade under året ut stipendier ur Jubi-

– Ledningsgrupp för Floraväktarverksamheten i Skåne:

leumsfonden och Svante Murbecks fond till ett samman-

Charlotte Wigermo ( sammankallande ), Kjell-Arne Olsson

lagt värde av 33 000 kr.

och Åke Svensson.

Stipendiater blev Johan Rydlöv för ” studier av gene-

– Ledningsgrupp för projekt Skånes Mossor: Torbjörn Tyler

tisk differentiering mellan samboradula Radula compla-

( sammankallande ), Kjell-Arne Olsson, Gerhard Kristens-

nata ssp. complanata och bäckradula R. complanata ssp.

son, Bengt Sandkull, Nils Cronberg, Nils-Otto Nilsson och

lindenbergiana ” samt Simone Schopper för deltagande i

Frida Rosengren.

konferens om cellsignalering i USA.

– Ledningsgrupp för projekt Millora: Kjell-Arne Olsson

Övrigt

( sammankallande ), Stefan Andersson, Henrik Johansson,

Föreningen har under året erhållit flera bokdonationer

Torbjörn Tyler och Åke Svensson.

och en auktion bestående av 620 titlar anordnades via

– Projekt Svensk Växtatlas: Stefan Andersson representerar

hemsidan. Denna lockade 47 personer att deltaga.

Lunds Botaniska Förening i en ledningsgrupp under SBF.

Styrelsen

– Arbetsgrupp med uppdrag att bevaka Kungsmarkens

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: ord-

framtid genom kontakt med Länsstyrelsen: Bengt Sandkull

förande Åke Svensson, vice ordförande Gerhard Kris-

( sammankallande ), Linda Birkedal och Gerhard Kristens-

tensson, kassör Bengt Sandkull, sekreterare Charlotte

son.

Wigermo, vice sekreterare Torbjörn Tyler, programse-

– Föreningens kontaktperson är Charlotte Wigermo.

kreterare Linda Birkedal och Eva Waldemarson, övriga
ledamöter Stefan Andersson, Kjell-Arne Olsson och Lina

Lund den 31 december 2011

Herbertsson.

Styrelsen
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