
GÄVLEBORGS BOTANISKA SÄLLSKAP (GÄBS)
Lokalförening av Svenska Botaniska Föreningen

Verksamhetsberättelse för 2011

Antal medlemmar:  266 varav 20 familjemedlemmar. Medlemsantalet har minskat med 5 
medlemmar sedan januari 2011. Medlemsavgiften har varit 150 kr.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande Barbro Risberg (vald till ordf 2011 för 1 år)
V ordförande Anders Delin (vald 2011 för 2 år)
Kassör Birgitta Wannberg (vald 2010 för 2 år)
Sekreterare Björn Wannberg (vald 2011 för 2 år)
Ledamot Ann-Christin Jäderholm (vald 2010 för 2 år)
Ledamot Maj Johansson (vald 2011för 2 år)
Ledamot Magnus Bergström (vald 2011 för 2 år)
Suppleant Ove Lennström (vald 2011 för 1 år)
Suppleant Tomas Troschke (vald 2011 för 1 år)

Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen - i Gävle den 27 mars, på Axmar Brygga  den 21 
maj och i Hofors den 16 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 Peter Ståhl (sammankallande),  Veronica Jägbrant och Eva 
Hedström.

Medlemsregistreringen har skötts av Birgitta Wannberg.

Föreningens årsmöte hölls i i Gävle den 27 mars, med 15 deltagare. Efter mötet berättade 
Peter Ståhl om arbetet med Gästriklands Flora för ca 30 åhörare.

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 kärlväxtflora  .   

Lokaldatabasen
Flera medarbetare har rapporterat in fynd, gjorda under det senaste året. Arnold Larsson går igenom 
litteraturen och herbarierna och rapporterar in fynduppgifter från dessa.  Björn Wannberg  rättar, 
kompletterar och vårdar denna databas. Denna har korrigerats och uppdaterats och omfattar nu 454323 
poster från 18017 lokaler. Den är nu också sökbar med hjälp av gratisprogrammet OpenOffice Base.

Databasen för koordinater för lokaler i litteratur och herbarier
Många i arbetsgruppen med god lokalkännedom har bidragit med uppgifter till denna databas.

Texter till florans allmänna del
Anders Delin har  färdigställt och sänt ut för granskning följande kapitel:  ’Tecken- och ordförklaring’, 
’Metodbeskrivning’, ’Berggrund, jordarter, hydrologi’, ’Klimat’, och ’Ekologi och fysiologi’.

Checklista
Mats Gustafsson och Björn Wannberg har upprättat en ny checklista för arter som ska ingå i floran, 
med moderniserade namn och ordning enligt LAPG III.

Projekt Gästriklands Flora

Arbetet har under 2011 har till stor del ägnats genomgången av tillfälliga och kvarstående arter. Denna 
del av boken omfattar drygt 500 arter. Övriga kapitel har delvis kompletterats och en andra 
genomgång och uppdatering av de bofasta arterna har nyligen påbörjats. Under året har också mycket 
tid lagts på arbetet med utformningen av bokens layout. Lena Eliasson, Grafiska språnget, har särskilt 
anlitats för detta arbete. Parallellt har arbetet med att ta fram en kartgrund för utbredningskartorna 
påbörjats. Kartorna till geologiavsnittet har också utvecklats, liksom utformning och skrivregler för 
lokalförteckningarna. Under sommaren har tid lagts på växt- och landskapsfotografering till floran och 
kontroller av en del oklara fynd. Utflyktsmålen i kapitlet Botaniska utflykter har provbesöks. Jonas 
Lundin har på föreningens uppdrag gjort illustrationer till floran.

Med bidrag från lokala naturvårdsmedel (LONA) har föreningen kunnat betala ut lön till Peter Ståhl 
under en stor del av året. 

Databasen över inventeringsuppgifter omfattade vid slutet av året 311 504 poster från 29 475 lokaler. 
Alla landskapets 200 florarutor är inventerade. En ny systematisk felsökning i databasen har gjorts och 
avslöjade fel har rättats.

Arbetsgruppen för Gästriklands Flora har träffats 8 gånger. Gruppen består av Ove Lennström, 
Magnus Bergström, Birgitta Hellström, Peter Ståhl, Åke Malmqvist, Olle Kellner, Eva Hedström och 
Bengt-Olof Lundinger. 
 

Årets nationella inventeringsart , knärot  , är fortfarande så pass vanlig i länet att några 
särskilda inventeringsinsatser inte gjorts.

De vilda blommornas dag den 19 juni:

Blomstervandringar genomfördes under ledning av föreningens medlemmar  på flera ställen i länet: 
Hofors, Värnabackarna (Barbro Risberg);  Gävle, T-uddens naturreservat (Ove Lennström, Åke 
Malmqvist); Hudiksvall (Björn Ericsson).



Andra exkursioner och föreningsaktiviteter:
24 januari:  Föreläsning om Kanarieöarna och deras flora, Studiefrämjandet, Gävle (Ove Lennström)

21 maj Exkursion till Trollharens naturreservat efter styrelsemötet.

29 maj: Exkursion till Hade – Sevallbo.

23 augusti: Slåtter vid Hade.

3 september: För/eftermiddagsexkursion vid kommunens invigning av T-uddens NR. (Ove 
Lennström)

Föreningens höstmöte den 16 oktober ägde rum i Hembygdsföreningens lokal, Hofors. Som 
vanligt visades ett antal ovanliga och/eller svåridentifierade växtfynd upp för diskussion, och 
en rikhaltig bildvisning avslutade mötet.

Kontakter med Svenska Botaniska Föreningen:

5 mars  Föreningskonferens och årsmöte, Uppsala  (Barbro Risberg)

 Synpunkter på revidering av den svenska rödlistan angående kärlväxter i Gävleborgs län. 15/3, (Peter 
Ståhl,  Barbro Risberg)

SBF:s botanikvecka i Hälsingland 2012

Förberedelser för SBF:s botanikvecka i Hälsingland 2012, bl. a. bokning av logi och bussar, 
rekognosering av exkursionsmål och kontakter med Margareta Edqvist, ( Barbro Risberg, Anders 
Delin)

Yttranden i reservatsärenden mm.
Till Länsstyrelsen:
13 februari: Natura 2000-området Jugansbo (byte av stolpar i artrik kraftledningsgata). (Birgitta 
Hellström, Barbro Risberg)

26 augusti: Synpunkter på naturreservatet Holms gammelskog  (Enar Sahlin, Barbro Risberg)

22 december: Synpunkter på skötsel av naturreservat, Österbergsmuren, Storröjningsmoran, 
Långängarna m.fl., (Anders Delin)

Synpunkter på remiss ”Värna, vårda, visa” angående skötsel av naturreservat i länet, (Barbro Risberg)

Till Gävle kommun: 
23 februari: Synpunkter på T-uddens naturreservat. (Barbro Risberg)

Till Ownpower projects AB: 
30 augusti: Synpunkter på Vindkraftpark vid Kölvallen, Ljusdals kommun, 30/8, (Barbro Risberg)



Representation:

Föreningen har varit representerad vid följande tillfällen:

28 sept Möte med Länsstyrelsens samrådsgrupp för naturvård i Bollnäs. (Barbro Risberg)

Mediakontakter 
21 april: Intervju i Radio Gävleborg angående förslag till inskränkningar i Allemansrätten. 21/4 
(Barbro Risberg)

25 juni: Naturmorgon, direktsändning från Söderåsen, Hofors,  25/6 (Barbro Risberg)

VÄX
Tidskriften har utgivits med fyra nummer, varav ett är medlemsförteckningen. Det totala 
sidantalet var under 2011 ca 150. Innehållet berörde många olika fält inom botaniken: 
exkursionsrapporter, artiklar om kärlväxter, mossor, lavar och svampar, samt några om 
naturvård. Redaktionen har bestått av Anders Delin, Birgitta Hellström (nummer 1 och 2) och 
Tomas Troschke (nummer 2 - 4). Originalframställningen inför tryckningen har gjorts av 
Connie Eliasson. Birgitta Wannberg har ansvarat för utskick av tidningen.

Floraväkteri i Gästrikland 2011
Ove Lennström är ansvarig för floraväkteriet.

17 juni: Exkursion för att räkna gulyxne (Peter Ståhl)

12 -14 augusti. Deltagande i Floraväktarmöte i Ronneby (Ove Lennström)

Floraväkteri i Hälsingland 2011

Ann-Christin Jäderholm är ansvarig för floraväkteriet.

Bengt Sättlin har inventerat Hälsinglands långskäggslokaler, med återfynd på 7 av de 24 historiskt 
kända lokalerna.

Alfta den 18/3 2012

Björn Wannberg
Sekreterare
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