GÄVLEBORGS BOTANISKA SÄLLSKAP (GÄBS)
Lokalförening av Svenska Botaniska Föreningen

Verksamhetsberättelse för 2020
Antal medlemmar: 256 varav 21 familjemedlemmar. Medlemsantalet har minskat något.
Medlemsavgiften har varit 150 kr.
Styrelsen: Då inget årsmöte kunde hållas 2020 fick hela styrelsen fortsatt mandat, i överensstämmelse
med valberedningens förslag (som var klart innan årsmötet ställdes in).
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Stefan Olander
Birgitta Wannberg
Björn Wannberg
Alf Pallin
Maj Johansson
Magnus Bergström
Pär Hedwall
Gunnar Andersson
Ulf Svahn

(vald 2019 för 1 år)
(vald 2018 för 2 år)
(vald 2019 för 2 år)
(vald 2018 för 2 år)
(vald 2019 för 1 år)
(vald 2019 för 2 år)
(vald 2019 för 2 år)
(vald 2019 för 1 år)
(vald 2019 för 1 år)

Styrelsen har sammanträtt per telefon vid ett tillfälle, den 11 oktober.
Revisorer. Sällskapets räkenskaper och verksamhet har granskats av Torbjörn Alsing och Per Erik Modd. Eva Olsson och Göran Dahlbäck har tjänat som revisorssuppleanter. Mandatet för
samtliga dessa förlängdes på ett år 2020.
Valberedningen har bestått av Peter Ståhl, Magnus Andersson och Carina Frost Hansen.
Medlemsregistreringen har skötts av Birgitta Wannberg.

Föreningens årsmöte som skulle ha hållits 22 mars fick ställas in med kort varsel.

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

Via föreningens Facebookgrupp har medlemmarna kunnat ta del av information som berört
föreningens intresseområde. Alf Pallin är ansvarig för gruppen. Gruppens namn är Gävleborgs
Botaniska Sällskap. Ungefär 65% av gruppens medlemmar är inte med i GÄBS.

Projekt Hälsinglands kärlväxtflora
Birgitta Wannberg har administrerat försäljningen och skött distributionen från föreningens lager till
ombuden och de lokala bokhandlarna.
Under 2020 har föreningen sålt 60 exemplar och SBF 57 exemplar. GÄBS andel av intäkterna under
2020 utgör 25156 kronor.
Björn Wannberg presenterade Floran för Botaniska föreningen i Göteborg 30 januari och för
Föreningen Norden i Hudiksvall 12 november.
Överföringen av inventeringsdata från Hälsingeflorans databas till Artportalen blev färdig under våren
2020.
Projekt Gästriklands Flora
Vår förening har förmedlat försäljning av 15 floror och Svenska Botaniska föreningen har sålt 7 ex.
Som tidigare har vi löst lagerkostnaderna gratis med hjälp av Sörby handelsträdgård vilket vi är
mycket tacksamma för.
Avtalet med SBF löpte ut vid årsskiftet 2020/2021, vilket innebär att GÄBS har rätt att fritt disponera
sitt kvarvarande lager.
De vilda blommornas dag den 14 juni
Följande har rapporterats in: Vandring vid Träckesbo fäbodar, 25 deltagare (Stefan Olander).
Andra inrapporterade exkursioner och föreningsaktiviteter
Ett ”Framtidsmöte” med tankar om GÄBS framtida aktivitet hölls 2 februari hos Birgitta och Björn
Wannberg, med 13 deltagare. Många ideer och synpunkter kom fram, både gällande aktuellt läge (Plus
och minus) och vad vi vill och kan göra i framtiden. Av kända skäl havererade dock det mesta av de
planerade aktiviteterna under resten av 2020.
10 maj Tyst vårvandring i Vätterosens skog i Lexe utanför Gävle (Peter Ståhl)
19 juni Midsommarexkursion till orkidérika Gustavsmurarna sydost om Gävle (Peter Ståhl)
28 juni Trönö Hembygdsförening och Söderhamns naturskyddsförening vid Tönnåsen (Stefan
Olander).
8 juli Blomstervandring i regnväder vid Hindriks, Kölsjön, ca 62 besökare varav 30 följde med på
blomstervandringen (Stefan Olander).
I samarbete med Skogsgruppen (Lotta Delin):
9 maj Långängarnas NR, Mossvandring
22 maj-30 maj Långängarnas NR, Biologiska mångfaldens dag med utökat antal dagar där all vår
information och snitslade stigar fick vara kvar efter önskemål från Länsstyrelsen.
5 juni Österbergsmurens NR, Naturnatta
11 okt Långängarnas NR, Mossvandring

VÄX
I samband med att Conny Eliasson, som skött formgivningen under lång tid på arbetsmarknadsenheten
i Gävle kommun, gick i pension gjordes tidningen om. En ny grafisk form utarbetades i samarbete
med Kerstin Stickler som nu svarar för originalframställningen. Ett nummer av gamla VÄX och ett
nummer av nya VÄX har kommit ut under året. Peter Ståhl har varit redaktör 2020. Ulf Svahn,
Veronica Jägbrandt och Birgitta Hellström har också medverkat i produktionen.
Birgitta Wannberg har ansvarat för utskick av tidningen.

Årets växt var de tre arter av balsaminer som förekommer i Sverige. Dessa har rapporterats inom vårt
område enligt följande:
Jättebalsamin har noterats 55 gånger i Hälsingland och 29 gånger i Gästrikland. Med hänsyn till
dubbelrapportering är antalet unika rapporterade lokaler cirka 50 resp. 25.
Blekbalsamin har rapporterats från 4 lokaler i Hälsingland och 2 i Gästrikland. I förhållande till
landskapsflorornas lokaluppgifter är två lokaler i vardera landskapet nya.
Springkorn har rapporterats från 6 lokaler i Hälsingland, varav en är ny. Ingen rapport av arten från
Gästrikland.
Floraväkteriet
I dagsläget finns 855 lokaler för rödlistade arter inlagda i floraväkteriet. I år besöktes närmare 100 av
dem vilket är ovanligt många. Antalet aktiva rapportörer/kontrollanter uppgår i år till ca 20. Följande
arter har kontrollerats:

(Kontrollerade lokaler/ återfynd)
Desmeknopp
Nordlåsbräken
Topplåsbräken
Rutlåsbräken
Höstlåsbräken
Pysslinglåsbräken
Skogsklocka
Finnklint
Guckusko
Sötgräs
Sanddraba
Skogssvingel
Fältgentiana
Solvända
Skogskorn
Slåtterfibbla
Gulyxne
Mosippa
Knottblomster
Idegran
Svinrot

10/7
3/2
6/4
1/0
6/4
1/0
21/20
3/3
3/3
1/1
2/2
1/1
12/11
2/2
1/1
1/1
7/7
5/5
8/6
1/1
1/1

Utöver enskilda besök ordnades tre utannonserade väkteriexkursioner.
Hälsingland
En annonserad floraväkteridag i Hälsingland den 23 augusti ägnades åt fältgentiana i Hassela
och finnklint i Bergsjö. Utflykten skedde i egna fordon under ledning av Enar Sahlin och
Ann-Christin Jäderholm. Utöver Enar och Ann-Christin deltog Torsten Hansson, Björn och
Birgitta Wannberg samt Margareta Sahlin. På fem besökta lokaler i Hassela noterades totalt
cirka 3700 plantor av fältgentiana. 261 plantor av finnklint räknades in på lokalen i Högen,
Bergsjö.
Gästrikland
I Gästrikland gjordes en floraväkteriexkursion i kalkområdet SO om Gävle den 19 juli och en
exkursion söder om Gävle den 23 augusti. Exkursionen i kalkområdet lockade 5 deltagare,
Ove Lennström, Laila Bissman, Inger Carlsson, Peter Ståhl och Tomas Troschke, som
fokuserade på att kontrollera gulyxne, knottblomster och skogskorn kring tjärnarna
Hobäcktjärnen, Igelsjön och Sävasjön. Länets enda förekomst av idegran besöktes också
eftersom den inte hade kontrollerats på många år. Den 23 augusti kontrollerades de två
lokalerna för finnklint söder om Gävle och en lokal där minimala exemplar av höstlåsbräken
till slut kunde avslöjas av Peter Ståhl och Inger Carlsson.
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