GÄVLEBORGS BOTANISKA SÄLLSKAP (GÄBS)
Lokalförening av Svenska Botaniska Föreningen

Verksamhetsberättelse för 2016
Antal medlemmar: 264 varav 21 familjemedlemmar. Medlemsantalet har ökat med en medlem
sedan januari 2016. Medlemsavgiften har varit 150 kr.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförandeposten är vakant
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Ledamot
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Ledamot
Magnus Bergström
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Suppleant
Barbro Risberg

(vald 2015 för 2 år)
(vald 2016 för 2 år)
(vald 2015 för 2 år)
(vald 2016 för 2 år)
(vald 2015för 2 år)
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(vald 2016 för 1 år)
(vald 2016 för 1 år)

Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen - i Söderhamn den 20 mars, på Axmar Brygga
den 22 maj och i Alfta den 2 oktober. Pär Hedwall har varit adjungerad till mötena 22 maj och 2
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 Inga-Greta Andersson (sammankallande), Enar Sahlin och
Berit Berglund.
Medlemsregistreringen har skötts av Birgitta Wannberg.
Föreningens årsmöte hölls i Söderhamn den 20 mars, med 17 deltagare. I samband med mötet
avtackades Anders Delin för sina insatser för föreningen under hela dess hittillsvarande
existens. Efter mötet höll Evastina Blomgren föredrag om ”Konsten att göra en landskapsflora”.

Föreningens hemsida har hållits uppdaterad av Magnus Bergström som är redaktör för
hemsidan. Hemsidans adress har varit: www.sbf.c.se/GABS/
Föreningens Facebookgrupp har för närvarande cirka 100 medlemmar som den vägen kunnat ta del
av information som berört föreningens intresseområde. Alf Pallin är ansvarig för gruppen. Gruppens
namn är Gävleborgs Botaniska Sällskap.

Projekt Hälsinglands kärlväxtflora.
Arbetet med Hälsinglands flora har gjort goda framsteg under året. Inte minst tack vare gott samarbete
med vår layoutansvariga Evastina Blomgren har vi nu en färdig och korrekturläst layout för hela den
första delen, Natur och Vegetation, omfattande 470 sidor. Samtidigt har vi arbetat med den slutliga
redigeringen av artbeskrivningar med lokalförteckningar och kartor, och layoutarbetet med denna del
har just påbörjats. I samband med genomgången av arterna har lokaldatabasen uppdaterats och rättats.
Databasen innehåller cirka 461 000 ”aktuella” inventeringsdata från drygt 20 000 lokaler och 14 000
historiska uppgifter som till största delen insamlats genom Arnold Larssons sökande i herbarier och
databaser.
Projektet har fått generöst stöd av ett LONA-bidrag i samarbete med Bollnäs kommun, som för åren
2016 – 2018 ger 410 000 kronor. Vi har hittills utnyttjat detta för inköp av bild- och textmaterial, samt
för att kunna ge ersättning bland annat för korrekturläsning.

Projekt Gästriklands Flora
Gästriklands flora släpptes vid ett välbesökt arrangemang på Silvanum i Gävle 14 maj. Boken
presenterades med föredrag av flera av floragruppens medarbetare. De första sålda eller utdelade
exemplaren studerades och diskuterades ingående av besökarna.
Peter Ståhl har presenterat floran med föredrag på skilda håll, och kommer att fortsätta med detta
under kommande år.
Floran har sedan sålts både via föreningens egna medlemmar och av SBF. Vid årets slut hade 618
böcker sålts och 84 fri- eller recensionsexemplar delats ut.
Årets nationella inventeringsart, smörbollar:
Magnus Bergström med flera har besökt Gästriklands båda lokaler och lagt in i Artportalen.
Publicering i VÄX planeras.
De vilda blommornas dag den 19 juni:
Blomstervandringar under ledning av föreningens medlemmar företogs på flera ställen i länet.
Följande har rapporterats in:
Timmerrännan i Bomhus (Berit Berglund med ca 20 deltagare, 82 arter. Rapport till GÄBS Facebook
den 2 juli).
Bysjön, Hofors (Barbro Risberg). 22 deltagare.
Sevedskvarn, Gysinge (Ove Lennström) 13 deltagare.

Voxna bruk, Ovanåker (Stefan Olander), ett 20-tal deltagare.
Sandviken (Inga-Greta Andersson) 19 deltagare.
Vandring arrangerades också i Jättendal (Ann-Christin Jäderholm).

Andra inrapporterade exkursioner och föreningsaktiviteter:
15 mars: Föreläsning på Wasaskolan för Wasapensionärer om parkernas träd (Ove Lennström).
20 mars: Barbro Risberg höll föredrag om Europas orkidéer vid Västmanlands botaniska förenings
årsmöte.
24 april: Föreläsning om parker på Kommunarkivet Gävle ~40 åhörare (Ove Lennström).

2 juni:

Botanikvandring med Hoforskretsen i Tjärnäs, Torsåker (Berit Berglund, Barbro Risberg).

(20 april och) 9 juni: Blomstervandring i Bomhus från Lillsjöparken till Timmerrännan med Gävle
Parkinsonförening, 9 deltagare. Bildspel av Eva Malm från P-föreningen visades på GÄBS höstmöte 2
okt 2016. (Berit Berglund).
16 juni: Blomstervandring vid Bysjön med SPF, Sandviken med 45 deltagare (Barbro Risberg).
29 juni – 2 juli Botanikdagar i Dalarna, SBF (Barbro Risberg).
10 juli: 11 personer besökte Stugubackens fältgentianor och slåtteräng, skött av SNF-kretsen i
Hanebo. 20-årsjubileum med Kent Westlund och Karin Engvall. (Referat i VÄX 3/2016 av Berit
Berglund).
18 juli: Botanisk vandring på Körberget, LRF, Torsåker (Barbro Risberg).
20 juli: Bergsvandring med Hoforskretsen på Körberget i Torsåker (Berit Berglund, Barbro Risberg).
.
30 juli: Ängsslåtter vid Fäbods, Östansjö, 6 deltagare.
2 oktober: GÄBS Höstmöte i Alfta, med sedvanligt utbyte av tankar och erfarenheter. Layoutexempel
för Hälsinglands flora presenterades för insamlande av synpunkter.
12 november:

Europas orkidéer, föredrag för Gästriklands trädgårdsodlarförening, Silvanum,
Gävle, 50 åhörare (Barbro Risberg).

24 november:

Presentation av Gästriklands flora Träffpunkt för pensionärer Brunnsgatan 59 ~20
åhörare (Ove Lennström)

Artiklar (utom VÄX):
Barbro Risberg: Klockor - ”Hög ohörbar klang dallrar i blåklocksskinnet”. Vilda Växter [1] 16-19.

Barbro Risberg: Vägkantens rosor – en doft av sommar. Vilda Växter [4] 12-13.
Media:
Presentation av Gästriklands flora i Gävle närradio 22 mars (Ove Lennström).
Peter Ståhl/Gästriklands Flora, Gefle Dagblad 2 juni, reportage ”Gästriklands lokala flora har
kartlagts.” Två helsidor, med foton. Jenny Kjellin.
”Gästriklands första flora”, recension och rapport i Arbetarbladet 8 juni 2016 av Bodil Juggas. Två
helsidor med text och färgfoton.
LokalTV-n och böndernas tidning Gästrikland hade också intervjuer om florautgivningen.
Gästriklands flora. Recension av Lena Jonsell i Svensk Botanisk Tidskrift 110:5 (2016).
Gästriklands Flora, Gefle Dagblad 22 juni, recension av Kristian Ekenberg ”Imponerande koloss om
Gästriklands Flora.” En helsida med text och växtfoton.
Berit Berglund: Sju sorters blommor under kudden från Böna Blomsterbacke i Naturmorgon med
Joakim Lindwall, Sveriges Radio P 1, Midsommardagen 25 juni.
VÄX
Tidskriften har utgivits med fyra nummer, varav ett är medlemsförteckningen. Det totala antalet
sidor var 124. Innehållet berörde många olika fält inom botaniken: rapporter om exkursioner i
och utanför länet, artiklar om kärlväxter, mossor, lavar och svampar, botanik- och naturhistoria,
korta fyndrapporter samt några bokanmälningar. I nummer 2 och 3 uppmärksammades särskilt
utgivningen och släppet av Gästriklands flora. Redaktionsarbetet för de två första numren
sköttes av Tomas Troschke, medan Peter Ståhl var redaktör för nummer 3.
Originalframställningen inför tryckningen har gjorts av Connie Eliasson. Birgitta Wannberg
har ansvarat för utskick av tidningen.
Floraväkteri
Peter Ståhl organiserade en liten floraväktarövning i Hälsingland 2 juli. Det blev bara fyra deltagare
som tillsammans besökte en knottblomsterlokal vid Pipsjön i Söderhamn, och sedan loggade in på
Artportalen från Söderhamns bibliotek för att se hur den delen av floraväkteriet fungerade. Sedan
besöktes också de två lokalerna på Örängesnäset i Njutånger.
Utöver detta har några lokaler i Gästrikland för knottblomster, skogsklocka, skogskorn, fältgentiana
samt nord- rut- och stor låsbräken kontrollerats.
För 2017 planeras en kurs i användning av Artportalen och floraväkteri med Margareta Edqvist den 10
– 11 juni, troligen i Bollnäs.

Alfta den 13/3 2017

Björn Wannberg
Sekreterare

