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 Verksamhetsberättelse för 2016 

(styrelsens förslag till årsmötet) 
 
 

Medlemsantal 
Antalet medlemmar per den 31 december uppgick till 352. Föreningen har fem hedersledamöter, 
Henrik Johansson, Per Lassen, Göran Mattiasson, Britt Snogerup och Bengt Örneberg. 
 
Föreningsmöten 
Föreningen har under året haft 8 inomhusmöten med mellan 20 och 53 deltagare: 
 

• 22 januari berättade Bente Eriksen, föreståndare för Botaniska Trädgården i Lund, om 
sitt forskningsprojekt tillsammans med didaktiker om hur och varför människor har så 
svårt att lägga märke till växter ” Plant Blindness”. 
 

• 19 februari berättade Marie Widén om en resa till Borneo och visade bilder på växter i 
denna exotiska miljö. 
 

• 27 mars, efter årsmötet berättade Björn Widén om sin mångåriga forskning avseende 
solvändor, Helianthemum. 
 

• 22 april berättade Linnea Helmersson om Kryptogamguiden – en introduktion till mossor, 
svampar och lavar. 
 

• 23 september höll Per Hartvig ett intressant föredrag om arbetet med och resultatet av 
det danska floraprojektet Flora Danica. 
 

• 14 oktober berättade Jörg Brunet om bredbladiga gräs i Skåne. 
 

• 18 november höll Jonatan Leo ett intressant föredrag om genetisk variation och 
uppkomsthistoria i Sorbus hybrida och S. intermedia. 
 

• 10 december hölls julfest med glögg och mingel före föredraget. Sven Persson berättade 
om sitt projekt att fotografera det kulturlandskap som Henning och Gunnar Weimark 
dokumenterade för 60 år sedan. Publiken fick följa förändringar i landskapet genom 
bilder från både förr och nu. 

 
Exkursioner mm. 
Föreningen har under året genomfört 10 endagsexkursioner samt en Floraväktarexkursion.  
• 4 april var det mossexkursion under ledning av Carl-Axel Andersson där gruppen 

tillsammans inventerade Ruta 3D1a Hallaröd. 
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• 22 maj anordnade Stefan Andersson Floristikexkursion till Knivsås. 

 
• 25 maj var det Floravandring längs den nyrestaurerade stigen runt Hercules dammar och 

ängar under ledning av Kjell-Arne Olsson och Christer Neideman. 
 

• 23 juni var det Floravandring vid Davids kärr, Lillehem. Bengt Davidsson sköter sina 
betesmarker väl så att floran bevaras. 
 

• 4 juli studerades floran på Åhus trädesmarker under ledning av Kjell-Arne Olsson. 
 

• 19 juli var det återigen Floravandring. Denna gång vid Kaptenens väg, Nyehusen. 
 

• 3 augusti höll Kenth Ljungberg Flora- och kulturvandring vid Sporrakulla, som är en 
1600-talsgård i Kullaskogen nära Sibbhult. 
 

• 6 augusti ledde Lars Fröberg en exkursion till Karl den XI´s stenar i Östra Sallerup. 
 

• 20 augusti anordnades Floraväktarexkursion till Falsterbohalvön  
 

• 22 oktober var det återigen mossexkursion till Ruta 3D1a Hallaröd under ledning av Carl-
Axel Andersson. 
 

• 26 november ledde Torbjörn Tyler och Rune Stensholm en exkursion till myren ”Myren” 
i närheten av Höör. 

 
Projekt Millora   
Projekt Millora, Miljö- och floraövervakning i Skåne, fortsatte på sitt åttonde år. Fältarbetet är 
avslutat och för närvarande pågår arbetet med att analysera det omfattande datamaterialet (cirka 
80 000 fynd) i samarbete med experter vid Lunds Universitet. Målsättningen är att kunna påbörja 
publiceringen av resultaten under 2017. 
 

• 15 juni ordnades en Millora-träff där Torbjörn Tyler presenterade preliminära analyser 
av datamaterialet, planerna inför de fortsatta analyserna samt sina tankar kring 
publiceringen av resultaten. På mötet deltog projektgruppen och LBF:s styrelse.    

• På föreningens styrelsemöte 21 juni diskuterades planerna för publiceringen. Tanken är 
att publicera två vetenskapliga artiklar samt en separat bok alternativt några längre 
artiklar i Botaniska Notiser för medlemmarna. Förslag finns också att hålla seminarium 
för Länsstyrelsen och kommuner.   

• Lars Fröberg har påbörjat författandet av den första artikeln som kommer att handla om 
nya artfynd som gjorts under projektet.  

 
Skånes mossor   
Projektledningsgruppen har under året haft två protokollförda sammanträden. Vid årsskiftet var 
250 (av 534) rutor bokade av inventerare, varav 138 var slutrapporterade. Vid fyra tillfällen har 
inventerare samlats för att granska belägg som kommit in under inventeringen. En artikel om de 
senaste årens intressantaste mossfynd i Skåne har publicerats i Botaniska Notiser. 
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• 13 februari granskades belägg av vitmossor Sphagnum som kommit in under projekt 
Skånes Mossor under ledning av Nils Cronberg. 

 
• 5 mars var det återigen beläggsgranskning, denna gång under ledning av Torbjörn Tyler. 

 
•  23-30 september hölls inventeringsläger i sydöstra Skåne och flera rutor i området runt 

Andrarum inventerades. 
 
• 16 oktober firades mossornas dag för andra gången i mossparadiset på Söderåsen. 
 
• 12 november granskades, under ledning av Nils Cronberg, de belägg av vitmossor i 

sektionen Subsecunda som kommit in under projekt Skånes Mossor. 
 
• 3 december granskades, under ledning av Torbjörn Tyler, de udda belägg av 

akrokarpsläkten såsom Bartramia, Philonotis, Campylopus och Pohlia, som kommit in 
under projekt Skånes Mossor.  

 
Projekt Skånes Vita Fläckar 
Under inventeringen av Skånes Flora var det totalt 539 rutor som inte blev fullständigt 
inventerade varav 360 aldrig ens hade någon ansvarig inventerare. Föreningen startade under året 
ett nytt projekt med målet att inventera så många av dessa rutor som möjligt. Den 20 februari var 
det Kick off av projektet där upplägg av inventeringen diskuterades samt hur 
beläggsgranskningen ska fungera. Vid årsskiftet var 47 rutor bokade av inventerare. 
 
Falsterbo Birdshow 
På Falsterbo Birdshow den 2-4 september fanns föreningen på plats med bokbord. Flera 
floravandringar anordnades. 
 
Vilda Blommornas dag 
Den 19 juni arrangerades De vilda blommornas dag för fjortonde gången i Sverige. Detta är ett 
samnordiskt evenemang initierat av Svenska Botaniska Föreningen, där lokala botaniska 
föreningar över hela landet anordnar blomstervandringar. 
 
Utbildningsinsatser  
I samarbete med Studiefrämjandet MittSkåne har föreningen drivit två längre studiecirklar för 
mossinventerare under ledning av Torbjörn Tyler med totalt ca 15 deltagare. 
 
Floravårdsarbete 
Genom floraväktarverksamheten bevakas hotade arter i Sverige genom ett samarbete mellan SBF 
och ArtDatabanken. I Skåne finns 274 rödlistade arter och de finns på ca 7 000 lokaler. Därför är 
det nödvändigt att prioritera arbetet och göra rejäla genomgångar av ett mindre antal arter varje 
år. 
 
På Floraväktarmötet den 27 februari samlades 40 aktiva floraväktare i Skåne på Ekologihuset i 
Lund för att diskutera den framtida verksamheten under ledning av Charlotte Wigermo och Åke 
Svensson. 
 
De flesta CR-arter (akut hotade) enligt Artdatabankens rödlista är inventerade under året. 
 
Specialinventeringar som genomförts under året: 
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• Totalinventering har utförts avseende vit kattost Malva pusilla, fläcklungört Pulmonaria 
officinalis, skogskorn Hordelymus europaeus, ormax Parapholis strigosa, dikesskräppa 
Rumex conglomeratus, sjötåtel Deschampsia setacea på Skanörs Ljung, kustgentiana 
Gentianella baltica och loppstarr Carex pulicaris. 
 

• Arter som vi påbörjat inventering av under 2016 och ska slutföra 2017 är slåttergubbe 
Arnica montana, slåtterfibbla Hypochoeris maculata, borstsäv Isolepis setacea, åkersyska 
Stachys arvensis och dvärgjohannesört Hypericum humifusum. 

 
Föreningen samarbetar med Länsstyrelsen Skåne och Fredriksdals museer och trädgårdar i ett 
projekt för att bevara Skånes hotade åkerogräs.  
 
Naturvård  
Föreningen har yttrat sig i ett flertal ärenden under året: 

• Remissvar avseende förslag till utvidgning och ändrade föreskrifter för naturreservatet 
Hörby Fälad i Hörby kommun. 

• Remissvar angående reservatsbildningen av Djurholmamossen i Höganäs kommun. 
• Remissvar angående bildandet av naturreservatet Ivö Klack i Kristianstads kommun. 
• Yttrande om förslag till bildande av naturreservatet Svartetorp i Kristianstad kommun. 
• Skrivelse till Länsstyrelsen i Skåne angående Luddvårlök – problem med förändring av 

växtbetingelser på kyrkogårdar i Trelleborg. 
• Remissvar avseende Förslag till bildande av naturreservatet Svaneholm Hästhagen i 

Skurups kommun. 
• Lunds Botaniska förening har tagit del av samråd om ny naturvårdsplan för Höganäs 

kommun 2017-2026. 
• Remissvar avseende utvidgning av och ändrat undantag från föreskrift för naturreservatet 

Maglehem i Kristianstads kommun. 
• Remissvar angående utvidgning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet 

Drakamöllan i Tomelilla och Kristianstads kommun. 
• Synpunkter på Status för rödlistade arter i Lunds kommun - en indikator i 

miljövårdsarbetet. 
• Remissvar avseende bevarandeplan för Natura 2000-område Bjäret. 
• Remissvar avseende reviderad bevarandeplan för Natura 2000 Karaby backar. 
• Remissvar avseende bevarandeplan för Natura 2000-området Gladsaxhallar och 

Tobisviksheden. 
• Remiss angående bildande av Klagshamnsuddens naturreservat, Malmö kommun. 
• Remissvar avseende förslag till bevarandeplan för Natura 2000-området Jären i 

Kristianstads kommun. 
• Remissvar avseende reviderad bevarandeplan för Natur 2000-området Klingavälsån-

Karup.  
• Remiss angående bildande av Klagshamnsuddens naturreservat, Malmö kommun. 
• Remiss angående Natura 2000-området Norra Mosslunda i Kristianstads kommun. 
• Remissvar angående ny VA-ledning Revingehed. 
• Remissvar angående utvidgning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet 

Möllegården i Kristianstads kommun. 
 
Botaniska Notiser  
Utgivningen av den 149:e årgången av Botaniska Notiser omfattade fyra nummer med  
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Kjell-Arne Olsson som redaktör. Förutom föreningsinformation märks floraväktarartiklar om 
trubbstarr Carex obtusata, raggarv Cerastium brachypetalum, ekorrsvingel Vulpia bromoides, 
åkerfibbla Hypochoeris glabra, sanddådra Camelina microcarpa, källfräne Nasturtium 
officinale, gatmålla Chenopodiastrum murale, dansk iris Iris spuria och skugglosta Bromopsis 
ramosa. Här redovisas nuvarande och tidigare förekomster samt trender och vidtagna och 
planerade åtgärder. Vidare har läsarna kunnat glädjas åt intressanta artiklar som Floran på 
Eskilstorps ängar 2014, Floran på Måkläppen 2014, De senaste årens mest spännande mossfynd 
i Skåne, Gaffelbräken i Skåne, Hedjungfrulin funnet på Skanörs ljung samt Humlesugan i Skåne 
och Danmark under 500 år samt Korndådran i Blistorp – beståndsutveckling under ett halvt 
sekel. Dessutom har en medlemsmatrikel tryckts i Botaniska Notiser i år. 
Förutom till medlemmarna sändes tidskriften till ett 40-tal föreningar och institutioner. 
 
Årets växtfynd är hedjungfrulin Polygala serpyllifolia som hittats på Skanörs Ljung. 
 
Årets mossfynd 
Årets mossfynd gjordes av Richard Åkesson som fann trubbig rävsvansmossa Thamnobryum 
neckeroides (DD) i Hallandsåsens nordsluttning. Arten är ny för Skåne och uppmärksammades 
för första gången i Sverige så sent som 2013. Även Henrik Weibulls återfynd av hedbålmossa 
Pallavicinia lyellii på Hallans Väderö var mycket spännande. Väderön är den enda kända lokalen 
för arten i landet och trots att den eftersökts flera gånger har den fram till nu inte påträffats sedan 
1965, varför hedbålmossan är rödlistad som nationellt utdöd (RE). 
 
Facebook 
Föreningens Facebook-sida – Skånes blommor – hade vid årsskiftet 658 medlemmar. 
 
Stipendier 
Föreningen delade under året ut stipendier ur Jubileumsfonden och Svante Murbecks fond till ett 
sammanlagt värde av 49 600 kr. Stipendiater blev följande: 
Eva Waldemarson - Projekt: Långsiktig succession på Laitaure-deltat i Lappland 
Jan Thomas Johansson - projekt: "Historik över Florasällskapet 1972-2015". 
Staffan Nilsson - projekt: Inventering av Pepparholms flora 2016-2020  
Simon Hannus - projekt: Träds torktoleransstrategier och vägen till ett anpassat material 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: ordförande Åke Svensson, vice ordförande Linda 
Birkedal, kassör Göran Ljung, sekreterare Charlotte Wigermo, vice sekreterare Staffan Nilsson, 
programsekreterare Linda Birkedal och Eva Waldemarson, övriga ledamöter Stefan Andersson, 
Joel Levin, Monika Osterkamp Madsen och Susanna Riebe. 
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden. 
 
Revisorer och valberedning 
Revisorer har under året varit Nils Cronberg och Emil Åsegård samt revisorsuppleant Gösta 
Regnell. 
Valberedningen har bestått av Lotta Persmark och Helena Persson. 
 
Funktionärer och personer med konsultuppdrag 
Föreningen har inte haft någon fast anställd under året men en projektanställd under en månad, 
Torbjörn Tyler. Föreningen har haft tre personer som utfört konsultuppdrag: Lars Fröberg, Kjell-
Arne Olsson och Johan Rydlöv. 
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Följande personer har under året varit funktionärer: sexmästare Ruza Adelborg, redaktör och 
distributör Kjell-Arne Olsson, medlemsregistrator Charlotte Wigermo, arkivarie Patrik Frödén, 
hemsidesansvarig Susanna Riebe, teknisk redaktör Gerhard Kristensson. 
 
Arbetsgrupper underställda styrelsen har under året varit: 
– Ekonomiarbetsgrupp: Åke Svensson (sammankallande), Göran Ljung och Monika Osterkamp 
Madsen. 
– Stipendiekommitté: Stefan Andersson (sammankallande), Lars Fröberg och Joel Levin. 
– Ledningsgrupp för Floraväktarverksamheten i Skåne: Charlotte Wigermo (sammankallande), 
Åke Svensson och Göran Mattiasson. 
– Ledningsgrupp för projekt Skånes Mossor: Torbjörn Tyler (sammankallande), Nils Cronberg, 
Gerhard Kristensson, Staffan Nilsson, Kjell-Arne Olsson, Frida Rosengren och Johan Rydlöv. 
– Ledningsgrupp för projekt Skånes vita fläckar: Staffan Nilsson (sammankallande), Stefan 
Andersson, Åke Svensson och Charlotte Wigermo. 
– Arbetsgrupp Artportalen: Charlotte Wigermo (sammankallande), Stefan Andersson och Staffan 
Nilsson. 
– Stefan Andersson representerar föreningen i ledningsgruppen för Svenska Botaniska 
Föreningens projekt Svensk Växtatlas. 
– Arbetsgrupp med uppdrag att bevaka Kungsmarkens framtid genom kontakt med 
Länsstyrelsen: Stefan Andersson, (sammankallande), Joel Levin och Linda Birkedal. 
– Arbetsgrupp med uppdrag att inventera och följa växternas utveckling på Pepparholm: Staffan 
Nilsson (sammankallande), Gerhard Kristensson, Susanna Riebe, Leif Runesson och Bengt 
Örneberg. 
– Föreningens kontaktperson är Charlotte Wigermo 
 
 
 
Lund 20 jan 2017 
Styrelsen 


