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Verksamhetsberättelse för Botaniska
sällskapet i Stockholm 2006

Medlemmar
Vid 2006 års slut hade Botaniska sällskapet 290 medlemmar (varav 2 hedersmedlemmar
och 3 ständiga medlemmar). Antalet utbytesprenumerationer uppgick till 13 och därtill
fanns 8 övriga prenumeranter på Daphne (institutioner).
Årsmöte
Sällskapets årsmöte hölls den 23 februari 2006 på Botaniska institutionen, Lilla Frescati.
Till sällskapets ordförande valdes Ida Trift (nyval på denna post), och att ingå i styrelsen
utsågs Livia Wanntorp (nyval), Samuel Johnsson (nyval), Tor Jonzon (nyval), Lennart
Karlén (omval), Kerstin Frostberg (omval), Joakim Ekman (omval), Staffan Kihl (omval),
Sture Nordmark (omval) samt Anders Svenson (omval). Till revisorer valdes Christina
Flint (omval) och Ulrika Manns (omval). Till revisorssuppleanter valdes Lenn Jerling
(nyval) och Rikard Sundin(omval). Styrelsen har sedermera utsett Livia Wanntorp till vice
ordförande, Lennart Karlén till kassör och Kerstin Frostberg till sekreterare för
verksamhetsåret 2006.
Årsmötet utsåg Ebbe Zachrisson (sammankallande) och Irja Hedman till valberedning.
Styrelsen
Under 2006 sammanträdde styrelsen sex gånger och var beslutsmässig vid samtliga tillfällen. Styrelsen har under året adjungerat Daphnes redaktör Hans Rydberg.
Joakim Ekman har under 2006 haft uppdraget som naturvårdsansvarig åt Botaniska
Sällskapet, Staffan Kihl har varit ansvarig för hemsidan och Lennart Karlén för
medlemsregistret.
Möten
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Sex medlemsmöten hölls under året:

I samband med årsmötet den 23 februari visade Joakim Ekman bilder och berättade om en
resa till Bajkalsjön och dess ur florasynpunkt synnerligen intressanta omgivningar.
Torsdagen den 21 mars fick sällskapet besök av Björn Lüning med föredraget benämnt En
resa i orkidéernas värld
Torsdagen den 27 april introducerade Niklas Lönnell den tredje delen av Nationalnyckeln,
vilken behandlar bladmossor, sköldmossor – blåmossor.
Torsdagarna den 19 oktober och 26 oktober berättade Ida Trift om och demonstrerade
stråväxters egenskaper och karaktärer.
Torsdagen den 9 november berättade Martin Schmalholz om sina erfarenheter och rön från
en inventering av finnögontröstlokalerna i AB, C och U län säsongen 2005.
Torsdagen den 30 november höll Livia Wanntorp föredrag om sin forskning kring
Gunnera-släktet som förekommer bl a i Indonesien, Nya Zeeland och Uruguay.
Säsongen avslutades torsdagen den 7 december med demonstration och provsmakning av ett

exotiskt fruktbord samt julmåltid. Evenemanget bevistades av 15 personer.

Exkursioner
Lördag 6 maj

Barrträd i Ekebyhovsparken

Under ledning av Marianne Wiman företog 4 personer i strålande vårväder en vandring i
Ekebyhovsparken på Ekerö, där totalt mellan 70 och 80 olika träd och buskar växer i
bokdominerad skogsmiljö, flertalet odlade. Av de 30 barrträden beskådades 20,
varibland Chamaecyparis lawsoniana, ädelcypress
Thuja occidentalis, tuja
Abies concolor, coloradogran
Abies grandis, kustgran
Abies sibirica, pichtagran.
Pinus mugo var. rostrata, dvärgtall
Pinus nigra, svarttall
Den originella barken på Ulmus carpinifolia f suberosa, korkalm, gjorde också intryck
på deltagarna.
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Lördagen den 20 maj

Maskrosor vid Strandstuguviken

Hans Rydberg ledde denna exkursion. Våren var sen och strandmaskrosorna man var ute
efter var långt ifrån i knopp. Lindbacke NR besöktes och de fält av sandmaskrosor som
där funnes. Där sågs spädmaskros, bårdmaskros och backmaskros i mängd, men även
rubinmaskros, tofsmaskros och några till. Deltagarna visades på två arter av
ängsmaskrosor, dels ängsmaskros dels Taraxacum subhamatum. En art ur släktet
nordmaskrosor, T. ostenfeldii sågs också. En del ogräsmaskrosor fanns på Lindbacke och
som det gick att sätta namn på. Värre var det där man skildes - ett par svåridentifierade
arter gäckade deltagarna ordentligt. Församlingen bestod av 5 tappra personer. En
minnesvärd dag som pga den försenade våren var ganska fattig på maskrosor.

Söndagen den 11 juni

Natureservatet Häverö Prästäng vid Singöfjärden

I strålande försommarväder samlades 15 deltagare och exkursionsledaren Ebbe
Zachrisson till en rundvandring i reservatets olika delae. Vid den inlagda lunchpausen på
Ekbacken kunda utsikten över Rotholmsviken avnjutas - en del föredrog skugga!
Vissa av vårens primörer började visserligen bli litet överblommade medan många andra
stod i full blom. Samtliga planerade växter kunde förevisas. Tre olika Taraxacum sect.
Palustria-arter (östersjö-, strand- och saffransmaskros) kunde efter visst sökande
återfinnas, med utslagna blomkorgar.

Lördagen 17 juni

Hökfibblor i Stockholmsområdet

Deltagarna var 6 till antalet då Torbjörn Tyler letade upp och demonstrerade fibblor i
trakten av Frescati och ett antal andra lokaler norr om Stockholm, från Lidingö och
Vaxholm i öst till Sigtuna i väst. Funna arter finns inrapporterade på Artportalens
kärlväxtdel (artportalen.se).
Söndagen 18 juni

De vilda blommornas dag

Den årliga "vilda blommornas dag" firas med exkursioner över hela Norden.
Vandringarna sker i ett lungt tempo och riktar sig både till botaniker och en intresserad
allmänhet.
Söndagen 13 augusti

Nyckling av gräs, halvgräs och tågväxter

Ida Trift förevisade gräs, halvgräs och tågväxter för två deltagare, på denna exkursion,
avsedd att friska upp deltagarnas kunskaper om artbestämning. Man höll till i trakterna
runt Bergianska och Frescati, varför tonvikten kom att ligga på lundgräs och men också
en del starrarter och andra halvgräs hanns med.
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Lördagen 16 september

Adventivexkursion

Anders Svenson ledde denna traditionellt mycket dragande programpunkt som 2006
samlade 25 deltagare. Tippväxter kunde studeras på Edstippen i Upplands-Väsby. En
plats vid Bergianska trädgården som tidigare använts för trädgårdsavfall hade i år ett
antal exotiska kärlväxter. Till sist besöktes ett par lokaler i södra Stockholm:
Skarpnäcksfältet och ett industriområde i Enskede. Fynd finns att läsa om på
Artportalens kärlväxtsida (artportalen.se). Sök på datum och t.ex. region.
Söndagen 8 oktober

Mossexkursion i Huddinge

Årets kryptogamexkursion ägde rum i Flemingsbergsskogen i Huddinge (nytt
naturreservat sedan våren 2006) den 8 oktober med start klockan 10. Vid utsatt tid hade
omkring 5002 personer infunnit sig vid samlingsplatsen Visättra sportcenter. Så
småningom visade det sig att flertalet föredrog att tävla i orientering under dagen, medan
2 av de närvarande valde att följa med exkursionsledaren Ingemar Herber och titta på
mossor. Dagens tema var att titta på några signalarter men man passade också på att se
på en del annat t. ex. den rödlistade Orthotrichum gymnostomum, asphättemossa, som är
vanlig i området. Ett uppehåll gjordes dessutom vid ett litet fattigkärr där man tittade på
några Sphagnumarter och diskuterade hybridisering inom släktet, med Sphagnum
russowii som åskådningsexempel. Följande signalarter noterades under dagen:
Levermossor:
Anastrophyllum hellerianum, vedtrappmossa
Bazzania trilobata, stor revmossa
Nowellia curvifolia, långflikmossa
Porella cordeana, stenporella
Bladmossor:
Antitrichia curtipendula, fällmossa
Buxbaumia viridis, grön sköldmossa. (B. aphylla, brun sköldmossa, visades också som
jämförelse.)
Herzogiella seligeri, stubbspretmossa
Homalothecium sericeum, guldlockmossa
Hylocomiastrum umbratum, mörk husmossa
Neckera complanata, platt fjädermossa
Plagiothecium undulatum, vågig sidenmossa

Projekt
Försäljningen av Sörmlands Flora
Boken Sörmlands Flora, tryckt i 4 000 exemplar, har sålts från och med november 2001. Så
sakteliga försäljs de 120 exemplar av boken som behölls vid överlåtelsen av osålda böcker
till SBF år 2005.
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Upplandsfloran
Botaniska Sällskapet medverkar tillsammans med botanister från Uppsala i Projekt
Upplands Flora som drivs som ett fristående projekt, vilket inleddes 1991. Botaniska
Sällskapet representeras i ledningsgruppen av Joakim Ekman och Lennart Karlén som sitter
i ledningsgruppen i egenskap av distriktsledare.
Databasen stängdes efter 2005. Författandet av själva boken pågår. Den beräknas kunna
utkomma om kanske 2 år, förutsatt att finansieringen kan lösas. Projektet har mottagit
donationsmedel, specifikt för tryckningen, om c:a ½ miljon kronor under 2006. Botaniska
Sällskapet administrerar de fonder som finansierar projektet.
Botaniska Sällskapets tidskrift Daphne
Ett nummer utkom under året. Brist på manus är ett konstant bekymmer vilket livligt
beklagas av styrelsen som fortlöpande tillsammans med redaktören överlägger hur villiga
skribenter ska kunna aktiveras och tidskriftens innehåll berikas.
På Botaniska sällskapets hemsida kan nu samtliga artiklar ur Daphne (1991 – 2005) sökas,
och ett flertal finns i sin helhet tillgängliga för läsning.
Floraväkteri
Under 2006 har arbetet med att bevaka lokalerna för de mest hotade kärlväxterna i Sverige
fortsatt i Södermanlands, Stockholms och Uppsala län, samt i de delar av Västmanlands län
som hör till Uppland (dvs Heby kommun, som fr o m 2007.01.01 överförts till C-län). För
Stockholms län ansvarade Anders Svenson. För Sörmlands län ansvarar Bo Karlsson och
för Uppsala län Kerstin Frostberg. Artportalen, som ständigt förbättras, används för
inrapportering av besök på floraväktarlokaler, men en hel del återstår att göra innan full
funktion uppnås.
Ekonomi
Botaniska Sällskapets ekonomi är god. I övrigt hänvisas till balans- och resultaträkning för
år 2006.
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Stockholm i februari 2007

Ida Trift

Livia Wanntorp

Kerstin Frostberg

Lennart Karlén

Sture Nordmark

Joakim Ekman

Tor Jonzon

Staffan Kihl

Anders Svenson

Samuel Johnsson
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Övrigt

Inget stipendium utdelades 2006, då det saknades ansökningar till årets stipendium om
4 000 kr ur Solviksfonden. Medlen har istället tillförts fondens kapital.
Ett ämne som även år 2006 återkommande behandlats vid styrelsemötena är
kvalitetssäkringen av rapporterna i Artportalen för kärlväxter vilken från och med 2004
börjat användas av ett stort antal botanister. Sorgligt nog har denna kvalitetssäkring ännu ej
funnit sin form men behovet finns.
Under 2006 har styrelsen vid flera tillfällen diskuterat former för firande av Botaniska
sällskapets 125-årsjubileum 2007 vilket sammanfaller med 300-årsminnet av Carl von
Linnés födelse.
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Stockholm i februari 2006

Sofia Wikström

Ida Trift

Kerstin Frostberg

Ingemar Herber

Sture Nordmark

Joakim Ekman

Göran Odelvik

Staffan Kihl

Anders Svenson

Lennart Karlén

8

