
     GÄVLEBORGS BOTANISKA SÄLLSKAP (GÄBS) 

     Lokalförening av Svenska Botaniska Föreningen 

 
 

Verksamhetsberättelse för 2017 
 

 

Antal medlemmar: 271 varav 22 familjemedlemmar. Medlemsantalet har ökat med sju 

medlemmar sedan januari 2017. Medlemsavgiften har varit 150 kr. 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

Ordförandeposten är vakant 

V ordförande Maj Johansson (vald 2017 för 2 år) 

Kassör Birgitta Wannberg (vald 2016 för 2 år) 

Sekreterare Björn Wannberg (vald 2017 för 2 år) 

Ledamot Alf Pallin (vald 2016 för 2 år) 

Ledamot Stefan Olander (vald 2017för 2 år) 

Ledamot Magnus Bergström (vald 2017 för 2 år) 

Ledamot Pär Hedwall (vald 2017 för 2 år) 

Suppleant Gunnar Andersson (vald 2017 för 1 år) 

Suppleant Ulf Svahn (vald 2017 för 1 år) 

 

Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen - i Ockelbo den 19 mars, på Axmar Brygga den 

22 maj och i Gävle den 21 oktober.  

Revisorer. Sällskapets räkenskaper och verksamhet har granskats av Torbjörn Alsing och Per -

Erik Modd. Eva Olsson och Göran Dahlbäck har tjänat som revisorssuppleanter. 

Valberedningen har bestått av Enar Sahlin (sammankallande), Peter Ståhl och Magnus 

Andersson . Valberedningen har haft ett antal mail- och telefonkontakter under året.   

Medlemsregistreringen har skötts av Birgitta Wannberg. 

 

Föreningens årsmöte hölls i Ockelbo den 19 mars, med 25 deltagare. Efter mötet gav Peter Ståhl 

först en kort introduktion till floraväktarrapportering via Artportalen, och höll därefter föredrag om 

Gästriklands flora. Därefter presenterades det marknadsföringsmaterial för Hälsinglands flora som 

Berit Berglund ansvarat för att ta fram, och Anders Delin höll ett kort föredrag med valda exempel ur 

floran. 



 

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 drygt 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. Ungefär hälften av gruppens medlemmar är inte med i 

GÄBS.  

 

 

Projekt Hälsinglands kärlväxtflora  

 

Under 2017 har layoutarbetet fortsatt med florans andra del, Arter. Detta påbörjades under vintern, 

men en omstart blev av flera skäl nödvändig efter sommaren. I stället för första delens tvåspaltiga 

layout fann vi det nödvändigt att gå till ett trespaltigt format. I mitten av sommaren erbjöd sig Thomas 

Karlsson vid Riksmuseet att bistå oss med granskning av texten. Detta har medfört många ändringar 

och kompletteringar. Hans insats har förbättrat florans kvalitet och vederhäftighet på ett sätt som mer 

än väl är värt den fördröjning som ändringarna medfört. Trots dessa förseningar ser vi nu goda 

förutsättningar att kunna publicera floran under 2018. 

   

Anders Delin deltog in i det sista i arbetet med floran, både i möten med arbetsgruppen och via mail. 

Även om han inte fick se floran i färdigt skick blir den helt utformad enligt hans intentioner, i smått 

och stort.  

 

En utställning för att presentera arbetet med floran arrangerades på Bollnäs Museum 8 juli - 12 augusti 

efter erbjudande till Anders Delin från museichefen Catharina Ingvarsson om att få disponera 

bildhörnan på andra våningen under fem sommarveckor. 175 besökare fick se levande blommor och 

bildvisningar och samtala om floran etc. Utställningen presenterades i VÄX 1/2017. Utställningen 

byggdes och underhölls av Berit Berglund, Göran Dahlbäck, Björn och Birgitta Wannberg. 

 

I samband med bygget av utställningen bildades också en studiecirkel, med namnet "Hälsinglands 

flora - Verket och Verkligheten”, med Berit Berglund som cirkelledare. De 13 första cirkelträffarna 

gick åt till utställningen. Där tillkom några intresserade deltagare som ville ha en fortsättning på 

cirkeln för att odla sina botaniska intressen tillsammans med likasinnade, men även för att följa 

Hälsinglands flora sista biten fram till utgivningen. Cirkeln har 4-7 deltagare som haft ytterligare 13 

träffar både utomhus och inne (Studiefrämjandet, Bollnäs).  

 

 

Projektet har fått generöst stöd av ett LONA-bidrag i samarbete med Bollnäs kommun, som för åren 

2016 – 2018 ger 410 000 kronor. För 2017 kunde vi disponera 125 000 av detta bidrag, som i första 

hand utnyttjats för att kunna ge ersättning bland annat för korrekturläsning. Även en del kostnader i 

samband med utställningen har bekostats från LONA-bidraget. 

 

 

Projekt Gästriklands Flora 

 

Marknadsföring och försäljning av Gästriklands flora har skett genom föreläsningar och bildvisningar 

på många håll. En tydlig mättnad har märks på marknaden och nu säljs bara enstaka floror. Under året 

har totalt (via föreningen och direkt från SBF) 274 exemplar sålts. Ett stort lager av floror finns, men 

tack vare vår medlem Per-Olof Olsson har vi fått en bra och kostnadsfri lagerplats för böckerna. 

 

Peter Ståhl har hållit föredrag om Gästriklands flora vid följande tillfällen:  

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


21 mars  Älvkarleby Naturskyddsföreningen i Älvkarleby 

22 mars  Ramnäs  Botaniska föreningen i Västmanland 

23 mars  Uppsala Upplands Botaniska förening 

24 mars  Lund   Lunds Botaniska förening 

26 mars  Falun  Dalarnas Botaniska Sällskap 

29 mars  Ockelbo  Naturskyddsföreningen i Ockelbo 

1 april  Luleå   Föreningen Norrbottens flora 

28 juni  Gästrike-Hammarby Stenhuset 

9 oktober Gysinge Naturum i Gysinge 

18 oktober Hedesunda Hedesunda hembygdsförening 

19 februari Visby  Gotlands Botaniska förening 

 

 

 

De vilda blommornas dag den 18 juni 

 

Blomstervandringar under ledning av föreningens medlemmar företogs på flera ställen i länet. 

Följande har rapporterats in:  

 

Engelska parken, Mackmyra bruk, Valbo  (Berit Berglund, Göran Dahlbäck och Börje Johansson med 

ca 25 deltagare). Buskstjärnblomma fick ny svensk nordgräns då den upptäcktes som ny art för 

Gästrikland under vandringen. 

 

Mållångstuga, Alfta (Stefan Olander med 7 deltagare). Ett par hundra blommande smörbollar på en av 

Hälsinglands få kvarvarande lokaler. För övrigt hårt betat av får. 

 

Hammardammen, Hofors (Barbro Risberg, Nicklas Gustavsson, Margareta Kling). 22 deltagare. 

 

 

Andra inrapporterade exkursioner och föreningsaktiviteter 

 

11-12 mars: Representation vid SBF:s föreningskonferens i Uppsala (Barbro Risberg). 

 

Vilda växter i vår kommun, Trädgårdsföreningen i Hofors-Torsåker (Barbro Risberg). 

 

4 maj: Svampar i bild, Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker  (Lena Melin). 

 

2 juni: Mackmyra brukspark, SPF Sandviken, (Barbro Risberg). 

 

28 juni-2 juli: Deltagande i Botanikdagarna i Skåne (Barbro Risberg). 

 

15 juli: Floraträff på Studiefrämjandet i Bollnäs, med besök på utställningen i museet. Ungefär 25 

personer deltog för diskussion och presentation av Hälsinglands flora, däribland Anders Delin och 

flera av hans familjemedlemmar. 

 

2 september : Lavar på lövträd,  Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker (Nicklas Gustavsson). 

 

3 september: Svampens dag i Färnebofjärdens nationalpark, med 14 deltagare (Ove Lennström). 

 

21 oktober: GÄBS Höstmöte i Gävle. Mötet inleddes med en tyst minut för Anders Delins minne. 

Därefter berättade Berit Berglund om utställningen och ”Floraträffen” i Bollnäs. Delar av den nya 

redaktionsgruppen för VÄX hade också ett planeringsmöte. 



Flera medlemmar i Gävleborgs botaniska sällskap är engagerade i Skogsgruppen i Gävleborg som 

Naturskyddsföreningen blåste nytt liv i genom ett projekt för två år sedan. Det senaste året gjordes 

utflykter bland annat till skogsområden vid Telningsån, Lobonäs och en tvådagars utflykt till Järvsö 2-

3 september. I Gästrikland har områden vid Hälsans stig, Sandviken och Kappmuren besökts (Inga-

Greta Andersson m.fl.). 

 

 

Externa uppdrag  

 

Redaktionsrådet för Vilda växter (Barbro Risberg). 

 

SBF:s valberedning (Barbro Risberg). 

 

 

Artiklar (utom VÄX) 

 

Barbro Risberg: Rosorna vid stugknuten, Vilda Växter, 1, 18-20. 

 

Barbro Risberg: Förföriska dofter (om guckuskoarter), Vilda Växter 2, 10-12. 

 

Barbro Risberg: Botaniska pärlor (Botanikdagarna i Skåne), Vilda Växter 3, 10-11. 

 

Barbro Risberg: Inte så gräsligt svårt som man kan tro (gräs), Vilda Växter 4, 14-17. 

 

Barbro Risberg: Sardinien, orkidéresa med Lunds Botaniska Förening 22-30 april 2017, Botaniska 

Notiser 150:4,13-22 

 

Barbro Risberg: Botanikdagarna i Skåne, Svensk Botanisk Tidskrift 111:5, 277-283. 

 

Peter Ståhl: Till minne: Anders Delin (1935-2017), Svensk Botanisk Tidskrift 111:6, 351-352.   

 

Media  
 

Utställningen på Bollnäs museum uppmärksammades i lokalradion och i Hälsingetidningarna. 

 

VÄX 

 

För att kunna fortsätta utgivningen av VÄX med bibehållen kvalitet har genom valberedningens 

försorg en redaktionsgrupp bildats. I denna skulle förutom redaktör och biträdande redaktör ingå två 

lokalansvariga för Gästrikland och två för Hälsingland. Dessa senare hjälper redaktörerna med att 

artiklar skrivs och vidarebefordrar recensioner, program och rapporter, smärre notiser som växtfynd 

och upprop, illustrationer etc. 

 

I redaktionsgruppen ingår Jens Hansen (redaktör), Lena Westberg (biträdande redaktör), Ulf Svahn 

och Peter Ståhl (Gästrikland) samt Pär Hedwall och Veronica Jägbrant (Hälsingland). 

 

Redaktionsgruppen kunde under 2017 ge ut ett nummer av VÄX (nummer 3/2016 utkom dock 

först i början av 2017). Detta nummer, som utkom i oktober, var utformat som ett 

minnesnummer tillägnat Anders Delin. Förutom minnesord innehöll det ett register över hans 

publicerade artiklar, i VÄX från starten 1983 till sista numret 2016, och i Svensk Botanisk 

Tidskrift. Rapporter om utställningen i Bollnäs och om läget för Hälsinglands Flora efter 

Anders bortgång ingick också. 



 

Styrelsen har beslutat att inriktningen skall vara att i fortsättningen ge ut två nummer + 

medlemsmatrikel årligen. 

 

 Originalframställningen inför tryckningen har gjorts av Connie Eliasson. Birgitta Wannberg 

har ansvarat för utskick av tidningen. 

Floraväkteri  

 

10-11 juni ordnades en kurs och fältövning i floraväkteri och rapportering i Artportalen med 

Margareta Edkvist som samordnar floraväkteriet i Svensk Botanisk Förening. Träffen förlades till 

Delsbotrakten där Per-Gunnar Jakobsson ordnade så vi kunde vara i Folkets hus för genomgångar. 

Flera lokaler besöktes, bland annat sågs topplåsbräken, sanddraba och mosippa.  

13 augusti gjorde vi ytterligare en floraväktarinsats, denna gång i Söderhamnstrakten. Huvudmålet 

var lokalen för piploka vid Marielund i Söderhamn samt Villsjön i Mo socken där tre lokaler för ryl 

rapporterats. Både piploka och ryl sågs i stor mängd. 

 

Enskilda väktarinsatser har gjort av flera personer och allt har rapporterats i Artportalens 

floraväkteridel.  

 

Alfta den 6 /3 2018 

 

Björn Wannberg 

Sekreterare 

 


