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Våren – Sommaren 2018
Program för Lunds Botaniska Förening

Välkommen till Lunds Botaniska Förenings olika arrangemang under våren och sommaren. 
Som ni kan se bjuder vi på intressanta föredrag och exkursioner till spännande platser.
 Föredragen sker i Röda Rummet i Ekologihuset, Sölvegatan 37. Huvudentrén kommer att 
vara öppen från 18.40 till 19.15.

PROGRAM

Hotade svampar i Skåne
Deltagare i Puggehatten kommer och inviger oss i svamparnas hotade värld.
Tid: fredag 19 januari 2018 kl. 19.00. 
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
 Du är även välkommen till eftersits vid föreningsmöte med förtäring till självkostnadspris, på Ekologi
huset. OBS! Föranmälan krävs, görs till Ruza Adlerborg 070718 19 38, >Rosddm@hotmail.com<, senast 
två dagar före. Har du anmält dig men inte kan komma, ska du lämna återbud.

LBF:s odlingsmöte 
Angående programpunkter och diskussionsämnen se sid IV.
Tid: lördag den 27 januari 2018 10.00 – ca 15.00 (paus för lunch).
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Anmälan: Senast den 19 januari till >charlotte.wigermo@gmail.com< (ange ev. specialkost).

Beläggsgranskning vitmossor
Tillsammans med Nils Cronberg granskar vi ytterligare vitmossbelägg insamlade under projektet Skånes 
Mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Tid: söndag 28 januari 10.00 – 15.00.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

Beläggsgranskning fickmossor
Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av fickmossor Fissidens insamlade under projektet 
Skånes Mossor. Glöm inte att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Tid: lördag 10 februari 10.00 – 15.00.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

Floraväktarmöte
Vi kommer som vanligt att ha en genomgång av 2017 års verksamhet samt planera arbetet för 2018. 
Detaljerat program kommer senare. Alla är välkomna, såväl tidigare floraväktare som de som vill informera 
sig om vad som händer inom detta område. 
Plats: Röda Rummet Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Tid: lördag 17 februari 2018 kl. 10.00–15.00.
Anmälan: Senast den 10 februari till >charlotte.wigermo@gmail.com< (ange ev. specialkost).

Skötsel av ängs- och hagmarker – jämförelser av olika skötselmetoder
Malin Tälle från Linköpings universitet kommer och berättar det senaste om hur man kan sköta artrika 
ängar för bibehållen biodiversitet.
Tid: fredag 23 februari  2018 kl. 19.00. 
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
 Du är även välkommen till eftersits vid föreningsmöte med förtäring till självkostnadspris, på Ekologi
huset. OBS! Föranmälan krävs, görs till Ruza Adlerborg 070718 19 38, >Rosddm@hotmail.com<, senast 
två dagar före. Har du anmält dig men inte kan komma, ska du lämna återbud.
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Invasiva växter
Det är ett flertal växtarter i vår flora som är invasiva och breder ut sig i naturen på våra inhemska arters 
bekostnad. Nils Carlsson från Länsstyrelsen Skåne kommer och berättar om hur vi kan agera för att 
minska deras utbredning.
Tid: tisdag 6 mars 2018 kl. 19.00.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund.

Årsmöte
&

Mossor på Ölands Alvar
Efter årsmötet (kallelse och dagordning i detta häfte) redovisar Torbjörn Tyler de undersökningar av mos
sorna på Ölands Alvar som genomförts tillsammans med personal från Uppsala universitet och SLU.
Tid: fredag 23 mars 2018 kl. 19.00. 
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, 
 Du är även välkommen till eftersits vid föreningsmöte med förtäring till självkostnadspris, på Ekologi
huset. OBS! Föranmälan krävs, görs till Ruza Adlerborg 070718 19 38, >Rosddm@hotmail.com<,senast 
två dagar före. Har du anmält dig men inte kan komma, ska du lämna återbud.

Mossinventeringsexkursion
Tillsammans med CarlAxel Andersson inventerar vi mossor i ruta 2D9g på Linderödsåsen söder om Tollarp.
Tid: lördag 24 mars kl. 10.00.
Samling: vid Västra Vrams kyrka.

En rundresa i Australien
Sofie Olofsson kommer och berättar om den rundresa hon gjorde i Östra Australien, bland unika och 
uråldriga vegetationstyper. Bildvisning från en resa i Queensland. Området som är fullt av endemiska 
grupper och växter från Gondwanaland.
Tid: fredag 20 april 2018 kl. 19.00. 
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
 Du är även välkommen till eftersits vid föreningsmöte med förtäring till självkostnadspris, på Ekologi
huset. OBS! Föranmälan krävs, görs till Ruza Adlerborg 070718 19 38, >Rosddm@hotmail.com<, senast 
två dagar före. Har du anmält dig men inte kan komma, ska du lämna återbud.

Mossor på Hunneröds mosse
Tillsammans med Staffan Nilsson besöker vi Hunneröds mosse och tittar på mossorna på denna varia
tionsrika lokal med bland annat rikkärrsarter.
Tid: lördag 21 april kl. 10.00.
Samling: vid jvgstationen i Skurup.

Floravandring vid Stackedala
Vårfloran vid Stackedala på Linderödsåsens nordostsluttning är mycket rik. Kanske hinner vi även med 
att njuta av hålrot och munkhätta vid Västra Vrams kyrka.
Tid: onsdag 2 maj 2018 kl. 18.00.
Plats: samling vid kyrkogårdparkeringen vid V. Vrams kyrka (infart från vägen mot Ö. Sönnarslöv).

Exkursion till Borstbäcken
Ulf Ryde tar oss med på en promenad längs borstbäcken och tittar på sena vårblommor och tidiga som
marväxter.
Tid: lördag 5 maj 2018 kl. 10.00.
Plats: samling Pplatsen söder om reservatet. Från E22 svänger man av i Gårdstånga på Länsväg 104 till 
Sjöbo. Från riksväg 13 svänger man av på Länsväg 104 strax norr om Sjöbo. Borstbäcken ligger strax norr 
om Vombsjön, cirka 3,5 km väster om Övedskloster.
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Floristikexkursion
Stefan Andersson tar oss med ut till något spännande område där vi kan öva på vanliga och ovanliga arter. 
I år, 2018 blir det Kungsmarken mellan Lund och Södra Sandby.
Tid: söndag 20 maj 2018 kl. 10.30.
Plats: Kungsmarken. Samling på parkeringsplatsen vid golfbanan. 

Floravandring vid Hamilton Hill
Vid Hamilton Hill finns vackra, blomsterrika naturbetesmarker och rikkärr som markägaren lagt ner 
mycket arbete på att restaurera under det senaste decenniet.
Tid: torsdag 24 maj 2018 kl. 18.00.
Plats: samling vid Hamilton Hill som ligger utmed vägen mellan Färlöv och Torsebro.

Sandmarksväxter
Tillsammans med Pål Axel Olsson exkurerar vi i Vitemölla och på Kiviks marknadsplats och letar både 
perenna och annuella sandmarksväxter.
Tid: lördag 26 maj 2018.
Plats: samling vid Simrishamns busstation kl. 10.15 för samåkning. Buss nr 5 avgår från Lund ca 09.35. 

Floraavandring vid Lyngsjö
Kalkfuktängarna kring Lyngsjön bjuder på mängder av orkidéer och andra tjusiga växter så här i början 
av juni. Det är bara att komma och njuta!
Tid: måndag 4 juni 2018 kl. 18.00.
Plats: samling vid Pplatsen vid Lyngsjö (infart från Hommentorpsvägen strax söder om Lyngsjö kyrka).

De vilda blommornas dag vid Golfbanan i Åhus
Vi går en vandring på de sandiga markerna med många ovanliga och vackra växter. 
Tid: söndag 17 juni 2018 kl. 14.00. 
Samling: vid klubbhuset.

De vilda blommornas dag på Mosslunda
Denna söndag i juni bör Mosslunda kunna bjuda på många orkidéer och andra rara örter.
Tid: söndag den 17 juni 2018 kl. 10.00. 
Samling: Pplatsen vid Mosslunda. 

Floravandring vid Bockeboda
Lövskogarna kring Bockeboda uppe på Nävlingeåsen har en rik och omväxlande flora väl värd en kvälls
promenad i början av juli. 
Tid: måndag 2 juli 2018 kl. 18.00.
Plats: Pplatsen vid Bockatorpet (skyltat från vägen mellan Skepparslöv och Nävlinge).

Floravandring vid Furuhov i Åhus
Sandmarkerna vid idrottsplatsen Furuhov  i Kristianstad blev naturreservat för några år sedan. Här finns 
sandiga trädor i olika stadier. Vad här växer kommer vi att bli varse denna måndag i juli.
Tid: måndag 16 juli 2018 kl. 18.00.
Plats: Pplatsen vid Furuhov (infart från Kavrövägen strax väster om Åhus tätort).

Floravandring vid Gropahålet
I de planterade tallskogarna har länsstyrelsen gått hårt ut, mängder av tallar har avverkats och sanden 
har schaktats av stora grävmaskiner, allt för att gynna sandflykt och mångfald. Men vilka växter har dykt 
upp ? 
Tid: torsdag 9 augusti 2018 kl. 18.00.
Plats: samling vid affären i Yngsjö för samåkning till Gropahålets naturreservat.



IV

PROGRAM

Programpunkter och diskussionsämnen vid LBF:s odlingsmöte 

Tid: lördagen den 27 januari 2018 10.00 – ca 15.00 (paus för lunch)
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Anmälan: Senast den 19 januari till >charlotte.wigermo@gmail.com< (ange ev. specialkost).

Korta anföranden
• Britt Andersson och Jan Holmgren (Hörte, Skurup) om odling och utplantering av ängssilja 
(Silaum silaus).
• Jakob Sandberg (Fredriksdal, Helsingborgs kommun) om odling av hotade och sällsynta skå
neväxter på i Fredriksdals botaniska trädgård.
• Arne Thell (Biologiska museet och institutionen, LU) om odling och utplantering av humle
suga (Betonica officinalis) i Skåne och på Lolland (Danmark).
• Björn Widén (Biologiska institutionen, LU) om möjligheten att bevara fältnocka (Tephroseris 
integrifolia) i Skåne.
• Mats Wirén (Gatukontoret, Malmö kommun) om försök att plantera ut skånsk kritsuga 
(Ajuga genevensis) i och omkring Limhamns kalkbrott.

Andra diskussionsämnen
• Kan man rädda hotade arter genom att odla och plantera/så dem på deras naturliga lokaler? 
Kommer det i framtiden att finnas kvar lämpliga områden i Skåne där man kan så eller plan
tera de hotade arterna? Eutrofieringen av markerna blir ett allt större problem, liksom kanske 
klimatförändringen.
• Är ”asyler” alternativ? Asyler är platser som inte har hyst arterna förut, men som har iord
ningställts som reservlokaler. Det finns t.ex. flera åkrar i Skåne som fungerar som asyler för 
insådda hotade ogräs.
• Bör man försöka få kommunerna att ta större ansvar för de hotade arterna?
• Är botaniska och andra trädgårdar enda alternativen? Kan vissa hotade arter enbart räddas 
som odlade i trädgårdar?
• Hur ska man kunna klara problemet med ”mördarsniglar” och trädgårdssnäckor, när man 
odlar hotade arter? Ett stort problem även i botaniska trädgårdar.
• Varje art kräver sin skötsel. En handbok i konsten att odla de hotade arterna skulle behövas.
• Övriga frågor.


