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OBS ! På grund av Coronaepidemin är många detaljer i programmet osäkra och 
de kan ändras eller ställas in med kort varsel.  Den senaste informationen om våra 
arrangemang kommer alltid att finnas på hemsidan. För exkursionerna måste vi tills 
vidare kräva föranmälan (eftersom vi kan vara som mest 8 personer).
 Under våren har vi inte kunnat ha några vanliga föredrag eller eftersitser. Vi hop
pas att läget ändrar sig till hösten men kontrollera alltid hemsidan >www.lundsbota
niska.se< för senaste besked.

Frö- och pollenspridning hos orkidéer 
– fredag 1 oktober kl. 19.00

Mikael Hedrén berättar om orkidéer denna kväll. Orkidéer 
har har speciella pollinationsanpassningar, vilket innebär  att 
pollenet sprids effektivt och att orkidéer blir korsbefruktade 
i mycket hög utsträckning. De har dessutom ytterst små frön 
som kan spridas långa sträckor med vinden. Sammantaget 
borde därför orkidéer sprida sina gener mycket effektivt 
och differentieringen mellan olika populationer borde vara 
låg. Men hur ser det ut i verkligheten? Hur mycket bidrar 
frö- och pollenspridning till den totala genspridningen och 
hur mycket varierar olika arter egentligen? Denna kväll 
får vi svar på några av dessa frågor och vi går igenom olika 
exempel hämtade från studier av både tempererade och 
tropiska orkidéer.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund eller 
Zoom.

Föredrag och 
möten



Floran i Chile 
– fredag 29 oktober kl. 19.00

Lars Fröberg gjorde, tillsammans med Jan Thomas Johansson, en resa till områdena 
kring Santiago och rapporterar om den unika floran där.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund eller Zoom.

Artgenomgång Viola 
 – lördag 6 november kl. 10.00 – 15.00

Genomgång av släktet Viola på Biologiska museet i Lund. 
Lars Fröberg kommer att presentera de vilda arterna och 
hybriderna av Viola. Deltagarna kommer att få studera 
herbariematerial i preparermikroskop under dagen. Om 
någon vill ta med eget material så går det också bra. Det 
finns ett lunchrum med mikrougnar och kaffeautomat.
 Maximalt antal deltagare 10. Notera att mötet kan bara 
genomföras om coronasituationen förbättras.
Plats: Samling kl. 10.00 vid entrén till Arkivcenter Syd, Por-
fyrvägen 20, Lund.
Kontakt: Lars Fröberg, 076-848 9945, >larsfroberglund@
gmail.com<.

Beläggsgranskning nick
mossor
 – lördag den 13 november 

kl. 10.00 – 15.00

Tillsammans med Nils Cronberg 
granskar vi belägg av nickmossor Pohlia 
insamlade under projektet Skånes 
mossor. Glöm inte att ta med lunch. 
Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 
37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-
222 42 34.

Åkermossor – fredag 26 november kl. 19.00

Irene Bisang talar om en nyss avslutad 30-årig studie kring åkermossor i Schweiz, om 
hur jordbruket och åtgärdsprogram som ska främja diversitet i åkerlandskapet påverkar 
åkermossflora. Många resultat av studien kan även appliceras på kortlivade kärlväxter.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset Sölvegatan 37, Lund eller Zoom.
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Mikael Hedrén berättar om orkidéer denna kväll. Orkidéer 
har har speciella pollinationsanpassningar, vilket innebär  att 
pollenet sprids effektivt och att orkidéer blir korsbefruktade 
i mycket hög utsträckning. De har dessutom ytterst små frön 
som kan spridas långa sträckor med vinden. Sammantaget 
borde därför orkidéer sprida sina gener mycket effektivt 
och differentieringen mellan olika populationer borde vara 
låg. Men hur ser det ut i verkligheten? Hur mycket bidrar 
frö- och pollenspridning till den totala genspridningen och 
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Zoom.



Beläggsgranskning levermossor
 – lördag den 27 november kl. 10.00–15.00

Tillsammans med Torbjörn Tyler granskar vi belägg av lever-
mossor insamlade under projektet Skånes mossor. Glöm inte 
att ta med lunch. Mikroskop finns till utlåning.
Plats: Ängen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Kontakt: Torbjörn Tyler, tel. 046-222 42 34.

Växtvärldens uppkomst och 
utveckling
 – lördag 11 december kl. 18.00

Lars Olof Björn och Ingvar Kärnefelt talar om sin nya 
bok som kan vara en lämplig julklapp! 
 Om coronasituationen tillåter det så börjar vi med 
glögg och mingel vid 18 -tiden. Föredraget startar 
kl. 19.00.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, 
Sölvegatan 37, Lund.

Om våra skånska naver
lönnar
 – fredag 21 januari kl. 19.00

Eric Wahlsteen berättar om sina resultat
från genetiska och morfometriska studier 
av den skånska naverlönnspopulationen 
och hur den förhåller sig till sina 
europeiska artfränder. Under föreläsningen 
får vi veta mer om de metoder som Eric 
använde och hur resultaten kan användas 
för framtida bevarande av arten.
Plats: Röda Rummet, Ekologihuset, 
Sölvegatan 37, Lund.

Exkursioner



Peberholm – lördag 1augusti  

Gemensam svensk-dansk exkursion till Peberholm. Vidare info ges på hemsidan. 

Hotade växter i Botan – tisdag 17 augusti kl. 18.00 
I Lunds botaniska trädgård odlas flera av Skånes mest hotade växter. Joel Levin 
demonstrerar odlingen och berättar om växterna. 
Samling: utanför entrén vid växthusen.
Anmälan: >joel_levin@hotmail.com<.

Natar –  lördag 21 augusti kl. 10.00

Natar (släktet Potamogeton) kan vara kniviga att bestäm-
ma. Vi åker till några sjöar och åar i nordöstra Skåne där 
Lars Fröberg hjälper oss att reda ut begreppen. 
Samling: vid badplatsen på östra sidan av Levra sjön.
Anmälan: Lars Fröberg, 076-848 9945, 
>larsfroberglund@gmail.com<. 

Floraväktarexkursion –  lördag 28 augusti kl. 10.00

Floraväktarexkursion som kommer att ledas av Charlotte Wigermo. Vi kommer troligen 
inte att kunna samåka i rådande situation med covid-19 så samlingsplats samt mer 
detaljerat program meddelas senare till de som anmält sig. Vi kommer att leta efter 
rödlistade arter som blommar sent på säsongen.
 Efter avslutad exkursion bjuder Föreningen aktiva floraväktare på middag, antingen 
på lämplig restaurang eller i fält.
Anmälan: Senast den 15 augusti till >charlotte.wigermo@gmail.com<, 07337790 80.

Exkursioner



Ruderatväxter i Malmö –  lördag 4 september kl. 10.00

Stefan Andersson guidar oss på några lokaler i Malmö med spännande växter. Målet 
för exkursionen och samlingsplatsen beror på växttillgången och kommer att meddelas 
på hemsidan någon vecka i förväg. 
Anmälan: Stefan Andersson, 076-096 05 68 eller eller 046-222 44 08.

Mossinventeringsexkursion  – lördag 11 september kl. 10.00

Mossinventeringsexkursion vid Röke. Tillsammans med Carl-Axel Andersson 
inventerar vi mossor i ruta 3D7a väster om Röke.
Plats: Samling på p-platsen vid Hässleholms järnvägsstation.
Kontakt: Carl-Axel Andersson, 0702-885512. 

      	 	 		

Inventeringsläger mossor – 24–29 september  

Mellan den 24 och 30 september kommer vi att inventera ett antal rutor i trakten 
av Bromölla i nordöstra Skåne. Förläggningen blir på Bromölla vandrarhem vid 
Strandängen som ligger vid Ivösjön strax söder om Bromölla centrum. Under lägret 
disponerar vi hela vandrarhemmet själva. Här finns 9 rum, kök och en stor samlingssal. 
Lokalerna förefaller rymliga så att vi kan anpassa oss till ev. restriktioner. 
 På dagarna inventerar vi i små grupper. Du som ännu inte kan så mycket om mossor 
kommer därför att ha möjlighet att följa med en mera erfaren inventerare. På kvällarna 
samlas vi och hjälps åt att bestämma alla insamlade belägg.

   Du är välkommen även om du inte har möjlighet 
att vara med alla dagar. Fredagen 24/9 är endast 
ankomstdag. 
Anmälan: Staffan Nilsson 
>staffan.u.nilsson@gmail.com<.

Barrträd – lördag 16 oktober kl. 10.00 

På senare tid har allt fler utländska barrträd börjat 
odlas i Sverige. Dessa är inte alltid så lätta att skilja 
åt. Med Torbjörn Tyler som guide åker vi till några 
lokaler och lär oss att skilja på olika barrträd. 
Plats: Samling på P-platsen vid Kristianstads 
järnvägsstation.
Anmälan: Torbjörn Tyler,  
>torbjorn.tyler@biol.lu.se<.



… bildades redan 1858 och är landets äldsta botaniska förening. Det är en ideell 
förening som vänder sig till alla botaniskt intresserade och har därför blivit en 
naturlig sammanslutning för både amatör- och fackbotanister. Från att från 
början haft till syfte att främja botaniken ” främst i Lund med omnejd”, är LBF 
sedan många år tillbaka den regionala botaniska föreningen i Skåne. LBF an-
ordnar exkursioner, föredrag och kurser samt driver flera landskapsomfattande 
inventeringsprojekt. Vidare ger föreningen ut tidskriften Botaniska Notiser och 
ansvarar för Floraväktarverksamheten i Skåne.

Botaniska Notiser
Botaniska Notiser har givits ut sedan 1839 och är därigenom en av världens 
äldsta botaniska tidskrifter. Den kommer ut med fyra intressanta och innehålls-
rika häften per år (ca 160 sidor/år). Botaniska Notiser får alla som är medlem-
mar i LBF. På vår hemsida kan du som medlem även ta del av äldre häften.

Floraväktarna i Skåne
Floraväktarna är ett ideellt nätverk av naturintresserade personer som bevakar 
våra hotade kärlväxter genom återkommande besök på deras växtplats. Då 
noteras antalet exemplar av växten, förändringar, hot mot växtplatsen etc.
 Enligt Rödlistade arter i Sverige 2020 finns mer än 250 hotade kärlväxter i 
Skåne. Hotade arter är sådana som klassats som akut hotade (CR), starkt 
hotade (EN) eller sårbara (VU).
 Vill Du bli floraväktare och hjälpa till med att skydda och bevara en eller 
flera växtplatser? Det behövs en insats av många och det finns plats för både 

Lunds Botaniska Förening



Dig med nyväckt intresse och för Dig med lång och gedigen erfarenhet. Det 
viktiga är ett genuint naturintresse. Det är inte svårt att vara floraväktare och 
alla är välkomna att hjälpa till!
 Om du är intresserad att bli floraväktare, för någon art eller något område, 
kontakta Charlotte Wigermo, mobil 073-377  90  80 eller E-post:
>info@lundsbotaniska.se<.

Projekt Skånes Mossor
För omkring 15 år sedan startade Lunds Bota-
niska Förening ett nytt, omfattande floraprojekt 
i Skåne: Projekt Skånes Mossor. Syftet med 
detta projekt är att göra en heltäckande invente-
ring av alla arter av mossor i landskapet. 
 Skåne har en mycket rik mossflora med 
drygt 650 kända arter. Projekt Skånes Mossor 
anordnar årliga inventeringsläger. Under 
inventeringen har en mängd spännande fynd av 
mossor, både nya arter för Skåne och återfynd 
av arter som inte setts till under mycket lång tid, 
gjorts och presenterats i Botaniska Notiser.

                                   
Mycket mer om LBF hittar du på vår hemsida: 
>www.lundsbotaniska.se<.
 Följ oss även genom gruppen 
” Skånes blommor” på Facebook!

Välkommen att bli medlem!
Medlemsavgiften för år 2021 är 175:- (men endast 50:- om du är yngre 
än 26 år!). Medlemsavgiften för hel familj är 200:- (man erhåller en 
tidskrift per familj). Under 2021 får alla nya medlemmar boken Orkidéer 
i Skåne av Kristian Gärdsborn och Kjell-Arne Olsson i present.
 Medlemsavgiften kan sättas in på Bankgiro 864-7950. Ange 
namn, adress och gärna E-postadress. Såväl enskilda personer som 
institutioner är välkomna. 
 Medlemsanmälan kan också skickas till: >info@lundsbotaniska.se<
Du som redan är medlem, du har väl inte glömt att betala avgiften för 
2021?


