GÄVLEBORGS BOTANISKA SÄLLSKAP (GÄBS)
Lokalförening av Svenska Botaniska Föreningen

Verksamhetsberättelse för 2012
Antal medlemmar: 260 varav 20 familjemedlemmar. Medlemsantalet har minskat med 6
medlemmar sedan januari 2012. Medlemsavgiften har varit 150 kr.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande
V ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Barbro Risberg
Anders Delin
Birgitta Wannberg
Björn Wannberg
Ann-Christin Jäderholm
Maj Johansson
Magnus Bergström
Ove Lennström
Tomas Troschke

(vald till ordf 2012 för 1 år)
(vald 2011 för 2 år)
(vald 2012 för 2 år)
(vald 2011 för 2 år)
(vald 2012 för 2 år)
(vald 2011för 2 år)
(vald 2011 för 2 år)
(vald 2012 för 1 år)
(vald 2012 för 1 år)

Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen - i Hudiksvall den 25 mars, på Axmar Brygga
den 3 juni och i Alfta den 21 oktober.
Revisorer. Sällskapets räkenskaper och verksamhet har granskats av Torbjörn Alsing och Per Erik Modd. Ulf Svahn och Bengt Sättlin har tjänat som revisorssuppleanter.
Valberedningen har bestått av Magnus Andersson (sammankallande), Veronica Jägbrant
och Eva Hedström.
Medlemsregistreringen har skötts av Birgitta Wannberg.
Föreningens årsmöte hölls i i Hudiksvall den 25 mars, med 16 deltagare. Efter mötet höll
Stefan Ericsson föredrag om kärlväxtinventering i Västerbottens län för cirka 20 åhörare.
Föreningens hemsida har hållits uppdaterad av Magnus Bergström som är redaktör för
hemsidan. Hemsidans adress är: www.sbf.c.se/GABS/

Projekt Hälsinglands kärlväxtflora.
Artbeskrivningar och kartor
Under hösten har Anders Delin påbörjat produktionen av artbeskrivningar i systematisk ordning enligt
LAPG III. De arter som behandlats är alla som är någorlunda allmänna och dessutom sådana sällsynta
arter som vi har något s å när stor erfarenhet av. De många arter som bara har påträffats en eller ett
fåtal gånger har vi i de flesta fall så liten kunskap om att vi inte har underlag för en artbeskrivning. Vid
årsskiftet fanns en första version av beskrivningar för 320 arter (från dvärglummer till skelört). Den 16
mars 2013 hade listan utökats till cirka 500 arter ( t. o. m. backdunört), vilket innebär att något över
hälften av artlistan har betats av. Beskrivningarna består framför allt av en text som ger något om
artens ekologi och uppträdande i landskapet, samt en utbredningskarta, framställd av Björn Wannberg.
För arter med relativt få fynd kompetteras beskrivningen med en lokalförteckning, som finns gjord för
de flesta arterna.
Lokaldatabasen
I samband med produktionen av artbeskrivningar och kartor upptäcks diverse oegentligheter och
tvivelaktiga uppgifter i lokaldatabasen. Dessa korrigeras kontinuerligt. Databasens omfång är i stort
sett oförändrat, drygt 450000 artuppgifter från ungefär 18000 lokaler.
Förutom för att alstra kartor används lokaldatabasens uppgifter också för att få överblick över arternas
vanligaste miljöer och följearter. Försök att utskilja och karakterisera olika växtmiljöer med statistiska
metoder (klusteranalys) har också givit lovande resultat.
Databasen för koordinater för lokaler i litteratur och herbarier
Arnold Larsson går igenom litteraturuppgifter, herbarier och externa databaser för att registrera äldre
fynduppgifter för arter som inte är allmänna. Dessa uppgifter skall koordinatsättas och integreras i
lokaldatabasen och ingå i lokalförteckningarna. Här är tolkningen av namn på personer, lokaler och
arter ofta en krävande uppgift. Hittills har ungefär 3300 fynd, utgörande 1/3 av det uppskattade totala
antalet förts in. Arnold Larsson tar dessutom hand om lokaler för hökfibblor och maskrosor.

Projekt Gästriklands Flora
Under 2012 har stor del av arbetet ägnats åt en andra genomgång och uppdatering av
artbeskrivningarna. Ordningen av de bofasta arterna har ändrats från bokstavsordning till systematisk
enligt senaste LAPG III. Arbete med uppdatering till 2:a manus av denna del som omfattar 960 arter
och kan sägas vara florans huvuddel, pågår fortfarande. Kapitlet om de tillfälliga arterna (ca 500 arter)
har under året uppgraderats till 2:a manus. En introduktion av växtförteckningarna har också
formulerats. Skrivregler klarläggs och preciseras löpande.
Under första halvan av 2012 året har också mycket tid lagts på arbetet med utformningen av bokens
layout. Arbetet med den preliminära grafiska formen är nu avslutad. Mallar för layouten har tagits
fram och används nu vid det fortsatta redigeringsarbetet. Standardkartorna har utformats och
provkartor producerats för alla landskapets kärlväxter med ”zoom and export”.
Gamla landskapsfoton är eftersökta och utplockade. Fler viktiga växter är fotograferade.
Svensk Botanisk Förening har avsatt 150 000 för layout av boken. Inga Lona-medel har beviljats
under året men en ny ansökan har gjorts för 2013.
Alla landskapets 200 florarutor är sedan tidigare inventerade. Listor och kontroller under 2012 är
inlästa och databasen uppgraderad. Databasen över inventeringsuppgifter omfattade vid slutet av året
313 196 poster från 29 783 lokaler.

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, kattfot: Barbro Risberg, Ann-Christin Jäderholm och Björn
Wannberg skickade med varierande framgång material om årets växt till pressen i länet.
Barbro Risberg har rapporterat 20 lokaler i Hofors kommun till Artportalen.
De vilda blommornas dag den 17 juni:
Blomstervandringar genomfördes under ledning av föreningens medlemmar på flera ställen i länet:
Hofors, Hammardammen med 16 deltagare (Barbro Risberg); Gävle, Luftvärnsbacken med 38
deltagare (Ove Lennström); Sandviken, Bredmossen och vid Jädraån, med 15 deltagare (Anders
Delin); Åsvallen Gnarp med 35 deltagare (Veronica Jägbrant); Hudiksvall (Björn Eriksson) .
Andra exkursioner och föreningsaktiviteter:
2 februari: Barbro Risberg bidragit med material om mosippa till forskaren Anneli Sandström.
18 april: Mosippeinventering i Årsunda (Ove Lennström, Gunni Hedqvist).
8 maj: Exkursion till ängen vid Fäbods i Östansjö, Torsåker. (Barbro Risberg, Samarrangemang med
Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker)
2 juni: Bildvisning och exkursion på havsstränder och i strandskog för boende i Trollharens fiskeläge,
Granön, Skog (Anders Delin).
7 juni: Exkursion till ängen vid Fäbods i Östansjö, Torsåker. (Barbro Risberg, Samarrangemang med
Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker).
28 juli: Slåtter på ängen vid Fäbods.
Slåtter vid Hade.
18 augusti: Exkursion till Söderåsen, Torsåker. (Nicklas Gustavsson, Samarrangemang med
Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker)
2 september: Svampens dag i Gysinge. Utställning och exkursion. (Ove Lennström, Erik Sundström )
21 oktober: Föreningens höstmöte 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.

Kontakter med Svenska Botaniska Föreningen:
3 mars SBFs föreningskonferens och årsmöte, Uppsala (Barbro Risberg). Temat för konferensen var
Floraväktarna 25 år.
13 -14 oktober: SBFs Atlaskonferens. Syftet med konferensen var att presentera Atlasprojektet och att

ge de lokala föreningarna tillfälle att presentera status för data från pågående eller avslutade
inventeringsprojekt. Från GÄBS sida deltog Peter Ståhl och Björn Wannberg.
Synpunkter på revidering av den svenska rödlistan angående kärlväxter i Gävleborgs län. 15/3, (Peter
Ståhl, Barbro Risberg)

SBF:s botanikdagar i Hälsingland.
Många av föreningens medlemmar har varit engagerade i förberedelser och arrangemang för
Botanikdagarna 11 -15 juli, som var baserade i Järvsö. En del av förberedelserna innebar
rekognosceringsturer till de utvalda exkursionsmålen för att få underlag för exkursionsprogrammet
och en fungerande tidsplanering. En annan del innebar bokning av transporter och inkvartering för de
cirka 90 deltagarna. Under de tre heldagsexkursionerna sköttes guidning av Magnus Andersson,
Birgitta Hellström och Peter Ståhl vid Mellanljusnan, Mats Gustafsson, Arnold Larsson och Enar
Sahlin på Hornslandet samt Anders Delin, Maj Johansson, Barbro Risberg och Björn Wannberg vid
Gröntjärn, Ensjölokarna och Bäckeskogsvallen. Anders Delin ledde två kortare exkursioner i
Järvsötrakten. Anders Delin och Björn Wannberg höll kvällsföreläsningar.
Under den avslutande gemensamma middagen utdelades Guldluppen till författarinnan Kerstin
Ekman. Av den anledningen sände Radio Gävleborg en intervju med henne.
Arrangemangen under veckan fungerade mycket bra och uppskattades av deltagarna.

Yttranden i reservatsärenden mm.
Till Gävle kommun:
11 september: Skrivelse angående samråd om Testeboskogens Naturreservat (Barbro Risberg).
5 november: Ove Lennström deltog i ett möte rörande förslag om Gävle centrumplan på Cafe Lätting.
Samordnare SNF och Gävle kommun. Ove har tidigare producerat ett antal tidningsinsändare mot den
föreslagna stadsplaneförtätningen.
Representation:
Föreningen har varit representerad vid följande tillfällen:
12 december Konferens rörande biologisk mångfald och integration på Söders Källa Gävle.
Samordnare Länsstyrelsen. (Ove Lennström)

VÄX
Tidskriften har utgivits med fyra nummer, varav ett är medlemsförteckningen. Det totala
sidantalet var under 2012 ca 140. Innehållet berörde många olika fält inom botaniken: rapporter
om exkursioner både utomlands och i länet, utförliga rapporter från Botanikdagarna i
Hälsingland, artiklar om kärlväxter, mossor, lavar och svampar, korta fyndrapporter samt några
artiklar om naturvård. Redaktionen har bestått av Anders Delin och Tomas Troschke.
Originalframställningen inför tryckningen har gjorts av Connie Eliasson. Birgitta Wannberg
har ansvarat för utskick av tidningen.

Floraväkteri i Gästrikland 2012
Ove Lennström är ansvarig för floraväkteriet.
3 - 4 mars Ove Lennström deltog i SBF;s konferens i Uppsala i samband med floraväktarnas 25-års
jubileum.
1 juli: Floraväktarinventering på Gåsholmen med Gästrikeflorans arbetsgrupp. Magnus Bergström,
Eva Hedström, Birgitta Hellström, Peter Ståhl och Ove Lennström.
9 -12 augusti: Ove Lennström deltog i Floraväktarmöte i Norge.

Floraväkteri i Hälsingland 2012
Ann-Christin Jäderholm är ansvarig för floraväkteriet.
Under tre dagar i direkt anslutning till Botanikdagarna genomfördes floraväktarexkursioner i SBFs
regi, där både lokala och ett tiotal tillresta floraväktare deltog. Exkursionerna, som täckte en stor del
av Hälsingland, var i första hand inriktade mot återbesök vid lokaler för glesgröe, sötgräs, låsbräknar
och i någon mån fältgentiana för att kontrollera aktuell status och i en del fall för att få noggrannare
koordinater. Från föreningens sida deltog Anders Delin, Pär Hedwall, Maj Johansson, Ann-Christin
Jäderholm, Eva Olsson, Enar Sahlin och Björn Wannberg.
9 -12 augusti: Ann-Christin Jäderholm deltog i Floraväktarmöte i Norge.

Alfta den 16/3 2013

Björn Wannberg
Sekreterare

