
GÄVLEBORGS BOTANISKA SÄLLSKAP (GÄBS)

Verksamhetsberättelse för 2010

Antal medlemmar:  271 varav 20 familjemedlemmar. Medlemsantalet har minskat med 7 
medlemmar sedan jan 2010. Medlemsavgiften har varit 150 kr.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande Barbro Risberg (vald till ordf 2009 för 2 år)
V ordförande Anders Delin (vald 2009 för 2 år)
Kassör Birgitta Wannberg (vald 2010 för 2 år)
Sekreterare Björn Wannberg (vald 2009 för 2 år)
Ledamot Ann-Christin Jäderholm (vald 2010 för 2 år)
Ledamot Birgitta Hellström (vald 2009 för 2 år)
Ledamot Gunni Hedkvist (vald 2009 för 2 år)
Ledamot Maj Johansson (vald 2010 för 2 år)
Suppleant Magnus Bergström (vald 2010 för 1 år)
Suppleant Ove Lennström (vald 2010 för 1 år)

Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen - i Söderhamn den 21 mars, på Axmar Brygga 
den 23 maj och i Alfta den 10 oktober.

Revisorer. Sällskapets räkenskaper och verksamhet har granskats av Torbjörn Alsing och Per-
Erik Modd. Jan Hassner och Bengt Sättlin har tjänat som revisorssuppleanter.

Valberedningen har bestått av Magnus Andersson (sammankallande), Peter Ståhl  och 
Veronica Jägbrant.

Medlemsregistreringen har skötts av Birgitta Wannberg.

Föreningens årsmöte hölls i i Söderhamn den 21 mars, med 18 deltagare. Efter mötet berättade 
Anders Delin om arbetet med Hälsinglands Flora.

Föreningens hemsida har hållits uppdaterad av Magnus Bergström som är redaktör för 
hemsidan. Hemsidans adress är: www.sbf.c.se/GABS/

http://www.sbf.c.se/GABS/


Projekt Hälsinglands Flora  .   

Arbetet med floran har under det senaste året varit koncentrerat på den allmänna delen, mest på 
kapitlen ’Skog’, ’Havsstrand’, ’Myr’ och ’Strand vid sjö älv och å ’. Alla dessa kapitel byggs på med 
data hämtade från anteckningar gjorda i samband med inventeringsarbetet och från litteraturen. 
Kapitlen befinner sig i olika stadier på vägen mot fullbordan.  En artförteckning med modern 
nomenklatur och synonymer samt antal noteringar i lokaldatabasen har upprättats. De offentliga 
herbariernas samlingar av utvalda arter har gåtts igenom. 

För den speciella delen finns för närvarande 623 lokalförteckningar, varav 155 gäller för fibblor och 
110 för maskrosor. Lokalförteckningarna kan avse hela Hälsingland eller vara begränsade till de delar 
av landskapet där lokalerna är få. Ytterligare minst ett hundratal lokalförteckningar kommer nog att 
behövas. Utbredningskartor har gjorts för 120 arter. Med lokaldatabasen som underlag och lämpliga 
dataprogram görs kartor för andra arter efter hand. 

Lokaldatabasen innehåller de data som har insamlats under inventeringsarbetet, från 1981 till nu, 
drygt 450 000  poster, var och en representerande en art på en plats vid en tid. Databasen sköts av 
Björn Wannberg och är grunden dels för utbredningskartor och lokalförteckningar i florans speciella 
del, i viss mån även för vegetationsbeskrivningar i den allmänna delen.

Artbeskrivningarna är bara just påbörjade, men för nästan varje art finns en fil med diverse 
anteckningar som kommer att bli till hjälp vid utformandet. Ett mycket stort antal färgfotografier med 
artporträtt och miljöbilder finns, och byggs på efter hand.

Större delen av texterna skrivs av Anders Delin. Arnold Larsson skriver om fibblor och maskrosor. 
Varje avsnitt har redan sänts ut, eller kommer att sändas ut, till hela arbetsgruppen för rättelser, 
kompletteringar och kommentarer. Arbetsgruppen omfattar 46 personer. Av dessa brukar 5 – 10 bidra 
med sporadiska eller mer regelbundna rättelser och kommentarer. Särskilt Magnus Andersson och 
Mats H.G. Gustafsson brukar bidra med stora mängder viktig information och kommentarer.  Thomas 
Karlsson löser de knepigaste problemen.

Projekt Gästriklands Flora

Arbetet har under 2010 fortsatt med författandet av bokens allmänna delar. Kapitel om geologi, 
vegetation och historia, botaniska utflykter och projekt Gästriklands flora har skrivits. Texterna har 
skrivits av Magnus Bergström, Peter Hanson och Peter Ståhl. Det sista stora kapitlet, 
sammanställningen av de tillfälliga arterna har påbörjats. 

Med bidrag från lokala naturvårdsmedel (LONA) har föreningen kunnat betala ut lön för Peter under 
januari-mars för de dagar han arbetat med floran. LONA-projektet löpte ut sista juli 2010 och har 
därefter slutrapporterats. Länsstyrelsen har godkänt slutrapporten och utbetalat innehållna medel. 
Totalt har projektet ”sammanställningen av Gästriklands Flora fått 775 000 kr i statliga bidrag.

Alla datalagda uppgifter från universitetsherbarierna har bokförts och infogats i databasen. 
”Bortglömda fynd” och nytillkomna fältnoteringar från 2009 och 2010 har datalagts. Databasen över 
inventeringsuppgifter omfattade vid slutet av året 309 683 poster från 29 146 lokaler. Alla landskapets 
200 florarutor är inventerade.

Arbetsgruppen för Gästriklands Flora har träffats 8 gånger. Gruppen består av Ove Lennström, 



Magnus Bergström, Birgitta Hellström, Peter Ståhl, Åke Malmqvist, Olle Kellner och Bengt-Olof 
Lundinger. 

 

Årets nationella inventeringsart , backsippa finns inte vildväxande i länet.

De vilda blommornas dag den 20 juni:

Blomstervandringar genomfördes under ledning av föreningens medlemmar  på flera ställen i länet: 
Hofors, Bruksparken - Lissjön (Barbro Risberg); Sandviken, Gunnaruddens fågelskyddsområde 
(Anders Delin); Gävle, Limön (Peter Ståhl); Nordanstig, Bäling (Veronica Jägbrant).

Andra exkursioner och föreningsaktiviteter:

13 maj Exkursion till Kårsbergets naturreservat i Torsåker (Nicklas Gustavsson)

19 juli Exkursion till brandfältet på Storåsen, Hofors (Barbro Risberg)

31 juli  Inventering på Innerstön, Hudiksvall  med 8 deltagare.

Föreningens höstmöte den 10 oktober ägde rum hemma hos Birgitta och Björn Wannberg i 
Alfta. Som vanligt visades ett antal ovanliga och/eller svåridentifierade växtfynd upp för 
diskussion, och en rikhaltig bildvisning avslutade mötet.

GÄBS var genom Ove Lennström, Erik Sundström och Åke Malmqvist engagerat i Sveriges 
Mykologiska Förenings svampvecka i Gysinge 30 augusti – 4 september, med deltagare från hela 
landet och Norge. Exkursioner, utställning och föredrag arrangerades under hela veckan. I anslutning 
till veckan anordnades 5 september Svampens dag med exkursion i Nedre Dalälvens NP och 
svamputställning i Gysinge. Svampveckan uppmärksammades av Radio Gävleborg  med reportage 
och på dess hemsida.

Kontakter med Svenska Botaniska Föreningen:

6-7 mars  Föreningskonferens och årsmöte, Uppsala  (Barbro Risberg)

Skrivelser: 

Föreningen har yttrat sig om följande vindkraftsetableringar:

Kraftberget, Stubbeberget, Spjöten (Magnus Andersson)
 

Yttranden i r  eservatsärenden mm.  
T  ill Länsstyrelsen:  

9 mars Synpunkter på Bläcktärnsjöns naturreservat (Birgitta Hellström, Barbro Risberg)

27 marsSynpunkter på reservatsbildning Grötvallsskogen och Snäcken (Anders Delin)



12 april Synpunkter på reservatsbildning Bleckbergens urskog (Anders Delin)

Till Svenska kraftnät:

Angående byte av ledningsstolpar i Natura 2000-området Jugansbo (Birgitta Hellström, Barbro 
Risberg)

Representation:

Föreningen har varit representerad vid följande tillfällen:

12 sept Svamputställning på Wij trädgårdar    (Ove Lennström, Åke Malmqvist)

22 sept Möte med Länsstyrelsens samrådsgrupp för naturvård på Bollnäs folkhögskola. (Barbro 
Risberg)

23 sept. Invigning av ekoparken Grytaberg (Maj Johansson)

Reportage i Radio Gävleborg  om Gästriklands flora.

VÄX
Tidskriften har utgivits med fyra nummer, varav ett är medlemsförteckningen. Det totala 
sidantalet var under 2010 ca 160. Innehållet berörde många olika fält inom botaniken: 
exkursionsrapporter, mötesreferat, recensioner, artiklar om kärlväxter, mossor, lavar och 
svampar, samt några om naturvård. Redaktionen har bestått av Anders Delin och Birgitta 
Hellström. Originalframställningen inför tryckningen har gjorts av Lasse Lundgren och Connie 
Eliasson. Åke Malmqvist har ansvarat för utskick av tidningen.

Utbyte av floradata

Floradata har sammanställts till Bergvik AB.

Floraväkteri i Gästrikland 2010

Under året har uppgifter från 36 lokaler för kärlväxter och 17 lokaler för svampar rapporterats 
av 7 personer. Av dessa är 8 kärlväxtlokaler och 7 svamplokaler nya. Ove Lennström har varit 
ansvarig för floraväkteriet under året och tagit emot rapporterna.  

Floraväkteri i Hälsingland 2010

Överföringen av den gamla floraväktardatabasen till Artportalen har fullföljts.
Ann-Christin Jäderholm är ansvarig för floraväkteriet.

Alfta den 13/3 2011

Björn Wannberg
Sekreterare
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