
SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN
Verksamhetsberättelse 2013

Svenska 
Botaniska 
Föreningen

Svenska Botaniska Föreningen är en ideell rikstäckande förening för 
alla som är intresserade av våra vilda växter. Vi ger ut två tidskrifter och 
anordnar resor och kurser. Vi skyddar den svenska växtvärlden genom 
Floraväktarna och genom att agera i olika natur skyddsärenden.

Ordförande:
Stefan Grundström
E-post: stefan.grundstrom@hotmail.com
Tel: 070-420 02 11

Årets ungdomsläger arrangerades i södra Halland. Under tre dagar i juni besöktes många 
spännande och artrika miljöer, allt från brända ljunghedar, artrika strandängar och kärr till 
frodiga ädellövskogar. foto: Jennie Jonsson.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR  
SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN ÅR 2013
Svenska Botaniska Föreningen fortsätter sitt arbete med att sprida kännedom om den 
svenska växtvärlden och att skydda och vårda den för framtiden.

Under det gångna året har därför Föreningen genomfört en rad olika aktiviteter. Bland 
resor och exkursioner kan nämnas en resa till Frankrike, Botanikdagarna i Dalsland, ung-
domslägret i Halland och De Vilda Blommornas Dag. 

Liksom tidigare år genomfördes Föreningskonferensen i Uppsala med flera intresse-
väckande föredrag.

Inom arbetet med skydd av våra vilda växter och deras miljöer är en viktig aktivitet att 
samordna övervakningen av sällsynta och hotade arter – verksamheten Floraväktarna.

Vidare engagerar sig Föreningen som remissinstans i många naturvårdsärenden.
Det pågår också ett nära samarbete mellan Föreningen och landets regionala botaniska 

föreningar.

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar i Föreningen var vid årets slut 2 153 st, varav 7 hedersmedlemmar, 18 
ständiga medlemmar och 143 familjemedlemmar. Av medlemmarna var 173 bosatta utom-
lands. Medlemsantalet har minskat något sedan år 2012. Föreningen fick under år 2013 159 
nya medlemmar, medan 290 personer avslutade sitt medlemskap. 

25 personer är medlemmar via ”Ossian Dahlgrens stipendiefond” i Uppsala.

ANSLUTNA FÖRENINGAR
25 regionala botaniska föreningar är anslutna till Föreningen. Totalt omfattar föreningarna 
cirka 8 000 medlemmar. Föreningarna bedriver en stor och mångskiftande verksamhet.

STYRELSEN
Fram till årsmötet den 9 mars bestod styrelsen av Margareta Edqvist (ordförande), Göran 
Mattiasson (vice ordförande), Gunnar Björndahl (sekreterare), Lars-Åke Pettersson (kas-
sör), Leif Andersson, Ulla-Britt Andersson, Magnus Bergström, Stefan Ericsson, Stefan 
Grundström, Olof Janson, Jennie Jonsson och Tore Mattsson.

Vid årsmötet nyvaldes Stefan Grundström som ordförande. Av styrelseledamöterna 
omvaldes Göran Mattiasson, Gunnar Björndahl, Lars-Åke Pettersson, Leif Andersson, 
Ulla-Britt Andersson, Stefan Ericsson, Stefan Grundström, Olof Janson, Jennie Jonsson 
och Tore Mattsson. Dessutom nyvaldes ledamöterna Hans Rydberg och Håkan Sundin. 

Vid samma tillfälle tackades Margareta Edqvist för sin stora insats för Föreningen under 
många år.

Vid det konstituerande styrelsemötet omvaldes vice ordförande, kassör och sekreterare.  
Dessutom fick Olof Janson uppdraget som värdepappersförvaltare, och Olof Janson och 
Tore Mattsson utsågs till personalansvariga.

Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under 2013. Den gamla styrelsen sammanträdde i 
Nässjö 26–27 januari samt i Uppsala 8 mars. Den nya styrelsen höll konstituerande möte 
9 mars i Uppsala, sammanträdde i Kungälv 25–26 maj i samband med styrelsehelgen där, 
samt hade ett möte i Uppsala 12–13 oktober.

Styrelsen träffades dessutom under helgen 25–26 maj i Kungälv också för att umgås och 
diskutera Föreningens verksamhet på ett mer informellt sätt.

REVISORER OCH VALBEREDNING
Revisorer fram till årsmötet var Ingemar Herber och Lars-Åke Bäckström, med Bengt 
Sandkull och Elna Hultqvist som revisorssuppleanter. Samtliga omvaldes vid årsmötet.

Föreningen har även låtit ett registrerat revisionsbolag utse kvalificerad revisor.
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Valberedningen utgjordes fram till årsmötet av Alexandra Holmgren, Erik Ljungstrand och 
Bengt-Gunnar Jonsson med Erik Ljungstrand som sammankallande. Samtliga omvaldes.

PERSONAL, KANSLI
Bengt Carlsson har varit redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift (SBT). Till Föreningens 
nya tidskrift ”Vilda Växter” har Niklas Aronsson utsetts till redaktör, på arvodesbasis. 

På föreningens kansli i Uppsala har Maria Redin tjänstgjort. Föreningen har under större 
delen av 2013 haft sitt kansli på Norbyvägen 18 D, Uppsala.

Margareta Edqvist har varit halvtidsanställd för att arbeta med nationell samordning av 
Floraväktarna, med placering i Nässjö.

ARBETSGRUPPER
Föreningens representanter i olika externa kommittéer etc. har varit:
Artportalsrådet: Margareta Edqvist.
WWF:s förtroenderåd: Stefan Grundström.
Floraväktarrådet: Göran Mattiasson.
Kommittén för svenska växtnamn: Stefan Ericsson.

Medlemmarna i styrelsens arbetsgrupp för floravård är Stefan Grundström (huvudansva-
rig), Göran Mattiasson, Hans Rydberg och Leif Andersson.

EKONOMI
Föreningens ekonomi framgår av resultaträkningen och balansräkningen, separat redovi-
sade.

TIDSKRIFTER – GAMMAL OCH NY
Vid sidan av Svensk Botanisk Tidskrift har föreningen nu startat en ytterligare tidskrift, Vilda 
Växter.

Under året har Svensk Botanisk Tidskrift utkommit med fem häften, varav ett dubbelnum-
mer. Bland intressanta artiklar kan nämnas:
• Försvinnande bohuslänska hagmarker och deras växter 

(Ingemar Jonasson)
• Flera artiklar om nya namn på nordiska arter (Thomas 

Karlsson)
• Misteln i Västerås (Jerry Skoglund)
• Tidigblommande ögontröstar i de gotländska ängena 

(Brita Svensson, Bengt Carlsson)
• Strigolaktoner – viktiga signalsubstanser inom och 

mellan växter (Lars Olof Björn)
• Sandstäppen i Skåne (flera artiklar; Göran Mattiasson, 

Anja Ödman)
• Mosslumrarnas historia (Stina Weststrand)
• Förändringar i moss- och lavfloran i Härryda (Ola 

Bengtsson, Heidi Paltto)
• Hur man samlar maskrosor (Hans Rydberg)
• Årets växt 2012 – kattfoten (två artiklar; Ulla-Britt 

Andersson, Anders Delin)
• Biografi över botanisten och konstnären Rolf Lidberg (Stefan Grundström)
• Dvärgandmat – ny för Norden (Erik Ljungstrand)
• Ryl – gynnad eller missgynnad av brand? (Anders Delin)
• Ginkgo – det kinesiska tempelträdet (Lars Olof Björn)
Fr.o.m. nr 1 2013 har tidskriften fått förändrad layout. Såsom ny ordförande för Föreningen 
är nu Stefan Grundström också ansvarig utgivare.

Är ryl brandberoende? Europas minsta blomväxt funnen i Skåne

Ryl
Ryl Chimaphila umbellata är ett 
vintergrönt ris som lätt kan 
misstas för vanligt lingonris. 

Rylen är lättare att hitta när 
den blommar, från senare delen 
av juli, med rosa blommor i en 
flockliknande blomställning.

Ryl förekommer sällsynt från 
Skåne till Medelpad. Den hittas 
främst i torra, glesa tallskogar. 
Arten är ljuskrävande; växer 
den för mörkt blommar den 
i regel inte. I sluten granskog 
med blåbärsris trivs den inte. 

Rylen far illa av det moderna 
skogsbruket med kalavverk-
ningar och är starkt hotad i 
Sverige. Läs mer om ryl och 
dess ekologi på sid. 252.
foto: Margareta Edqvist,  
15 juli 2007.
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I september 2013 kom första numret av Föreningens nya 
tidskrift Vilda Växter. Nummer 2 kom i november 2013. 
Bland artiklar i de två första numren kan nämnas:
• Världsunik natur på Gotland – blivande nationalpark? 

(Jörgen Petersson)
• Kreta – vilda tulpaners hem (Barbro Risberg)
• Med nunneörten som hem – om mnemosynefjärilen 

(Stefan Grundström)
• Härjedalen finkammades (om Floraväktarna; Ulla-

Britt Andersson)
• Tranbär – en spännande doldis i mossan (Stefan 

Grundström)
• Växterna du bara smakar en gång (Ulla-Britt Anders-

son)
• Island – kargt och mäktigt (Jóhann Óli Hilmarsson)
• Johannesört, Hypericum perforatum, omskriven och nyttjad (Frida Nettelbladt)
I Vilda Växters redaktionsråd ingår följande personer: Stefan Grundström, Bengt Carls-
son, Margareta Edqvist, Barbro Risberg och Niklas Lönnell.

SBF-FÖRLAGET
Under året har ”Närkes flora” givits ut. Vidare har avtal ingåtts om utgivning av ”Gotlands 
Flora”. Offerter har också tagits in beträffande tryckningen av ”Gästriklands Flora.”
Dessutom har avtalen avslutats beträffande Blekinges Flora och Smålands Flora.

Föreningen var representerad vid presentationen av ”Närkes Flora” i Örebro 21 mars, av 
Örebro Läns Botaniska Sällskap och med medverkan av bl.a. landshövdingen i Örebro län.

NY HEMSIDA
Under 2013 har en ny hemsida för föreningen utvecklats. En arbetsgrupp från anställda 
och styrelsen har lett arbetet. Uppdraget att utveckla hemsidan gick till Melker Hed-
lund webbproduktion. Avsikten har varit att ta fram en modernare och mer lättnavigerad 
hemsida. Bl.a. finns nu en anpassning för andra media som smartphones, en webbutik som 
underlättar köp av framför allt den litteratur som föreningen ger ut eller säljer, och ett nytt 
menysystem. Besökare till hemsidan kommer att hitta all information som finns på den 
gamla hemsidan plus en del nytt. Den nya hemsidan förväntas ersätta den gamla under 
våren 2014. 

Föreningen kommer också att få ett nytt domännamn, ”svenskbotanik.se”, men det 
gamla kommer att behållas under en tid framöver. De 
lokala föreningar som har sin hemsida på föreningens 
gamla domän ”sbf.c.se” kommer under något eller några 
år att kunna ha kvar sina hemsidor som förut på den 
gamla domänen.

GULDLUPPEN
Guldluppen för år 2013 tilldelades Kjell Emanuelsson, 
Strömstad, för hans stora insats i arbetet med Bohus-
läns flora. Han kunde tyvärr inte närvara vid årsmötet i 
mars, utan utmärkelsen förmedlades av Evastina Blom-
gren.

FÖRENINGSKONFERENSEN 2013 
Föreningskonferensen genomfördes 9–10 mars i Upp-
sala. Flera av föredragen berörde systematik/taxonomi. 

Vilda

Johannesörten – 
nyttjad och älskad

Vi listar våra 
giftigaste växter

5
vanligaste 

träden
i Sverige

Växter
Nummer 2 . November 2013

Möt en spännande 
doldis på myren

Island – 
kargt och mäktigt

Möt Johanna Emgård, sid. 16
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Stefan Ericsson, Herbarium UME, redogjorde för principer för vetenskaplig namngiv-
ning av växter. Mikael Hedrén från Lunds universitet beskrev forskningen inom släktet 
Dactylorhiza, medan Ulf Ryde, också från Lund, diskuterade krypbjörnbären. På sönda-
gen inledde Ulla-Britt Andersson från Öland med att berätta om jordstjärnor, och sedan 
beskrev Mora Aronsson från ArtDatabanken databasen Dyntaxa. Anders Dahlberg, också 
han från ArtDatabanken, höll sedan ett föredrag om DNA-streckkodning, varefter kon-
ferensen avslutades med Kjell Bolmgren från Svenska fenologinätverket. Ett utförligare 
referat finns i Svensk Botanisk Tidskrift vol 107 nr 2, s. 127.

MEDVERKAN I UTSTÄLLNINGAR
Föreningen medverkade vid Trädgårdsmässan i Älvsjö 10–14 april och vid Falsterbo Bird 
Show 30 augusti – 1 september.

BOTANIKDAGARNA 2013
Botanikdagarna genomfördes i 
Dalsland 26–30 juni.
De tre turerna i landskapet var: 1) 
Södra Dalsland med området kring 
Dalbergsåns mynning, Vänerstran-
den vid Sikhall, Dalbobergen NV 
om Vänersborg samt uddbräken-
lokalen vid Sjöbotten. 2) Mellersta 
Dalsland med bl.a. den berömda 
mosslokalen i Norra Båsane, 
Ramslöksdalen vid Håverud och 
Ryrhalvön. 3) Norra Dalsland med 
bl.a. kantlök/berglök på Brudfjäl-
let, Baljåsen/Björndalen, Bräcke ängar och lokalen för krusbräken vid Hallebol i Tösse. Ett 
utförligare referat finns i Svensk Botanisk Tidskrift vol 107 nr 5, s. 292–296.

Vi tackar arrangörerna Dalslands Botaniska Förening och alla deras medarbetare för ett 
mycket väl genomfört program.

RESA
Svenska Botaniska Föreningen 
anordnade i början av juli en bota-
nisk resa till franska Alperna. 
Totalt deltog 20 personer. Den 
första delen av resan ägnades åt den 
västra, mer nederbördsrika, delen 
av franska Alperna i trakten runt 
Grenoble. Här besöktes såväl kalk-
rika som kalkfattiga marker på olika 
höjd över havet. Bland intressanta 
lokaler kan nämnas Charmant Som, 
Chamrousse, Forêt de Vouillants, 
Marais de Chapareillan och Marais 
de Montfort. Den andra delen av 
resan omfattade centrala delen av 
franska Alperna. Här är klimatet torrare och mer kontinentalt. Även här besöktes marker 
på såväl surt som basiskt substrat. Bland intressanta lokaler märks de fantastiska ängarna 
och betesmarkerna vid Col du Lautaret, alpin vegetation vid Col du Galibier, Col d’Izoard 
och torra marker vid Briançon. Den snörika vintern och kalla våren hade gjort att vegeta-
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tionen på de högsta nivåerna, alpin nivå, var dåligt utvecklad trots att det var i juli månad. 
Den sena våren gjorde det däremot möjligt att se både vårblommor och sommarblommor 
blommande samtidigt på lägre nivåer. Resan arrangerades och leddes av Leif Andersson. 
Alla dagar utom en deltog dessutom kunniga franska botanister som lokala guider.

DE VILDA BLOMMORNAS DAG I NORDEN
Denna dag arrangerades år 2013 16 juni. Det genomfördes ca 150 vandringar, med ett 
tusental engagerade deltagare. Arrangemanget är som vanligt mycket uppskattat.

Namnet ”De Vilda Blommornas Dag” är numera varumärkesskyddat. Bl.a. måste alla 
som vill ordna en vandring markera att det är ett samarrangemang med Svenska Botaniska 
Föreningen. Vidare finns det en logotyp för evenemanget.

Ansvarig i styrelsen är Jennie Jonsson, med tidigare styrelseledamoten Kjell-Arne Ols-
son som medarbetare.

BOTANIKLÄGER FÖR UNGA
Årets läger, för andra året i rad, genomfördes i Halland 14–18 juni, som ett gemensamt 
arrangemang av Svenska Botaniska föreningen och Fältbiologerna. Ledare var Jennie Jons-
son från Föreningen och Pontus Johansson från Fältbiologerna, samt de lokala floraexper-
terna Kjell Georgson och Nils-Gustaf Nilsson. Deltagare var 10 ungdomar i åldern 14–25 
år, flertalet biologistudenter. 

Många typiska halländska miljöer besöktes, såsom bokskogar, ljunghedar och strand-
ängar. Deltagarna fick också pröva på floraväkteri, nämligen beträffande granspira. Vidare 
genomfördes en inventering av olika växtsamhällen på sanddyner.

Förläggningen var i typisk halländsk miljö, vandrarhemmet Strandgården i Vilshärad, 
alldeles intill havet. Det gav tillfällen till bad och att titta ännu en gång på strandens liv. 
Även på kvällarna kretsade mycket kring växter, bl.a. ”eftersnack” och ”floraspelet”.

Lägret gynnades även av vackert väder större delen av tiden! Sammanfattningsvis var 
lägret mycket uppskattat av deltagarna.

ÅRETS VÄXT
Årets kärlväxt 2013 var blåklint, Centaurea cyanus. Man 
har ju länge befarat att detta älskade åkerogräs är på väg 
att försvinna, och den svenska utbredningen är långt 
ifrån jämn. Dessutom odlas växten i trädgårdar – och då 
kan den även vara vit och röd!

T.o.m. mitten av december hade Ulla-Britt Anders-
son, ansvarig för samordningen, fått in 442 rapporter, 
främst från Götaland och södra Svealand. Ibland noteras 
icke-spontana förekomster, som trädgårdsrymlingar och 
plantor insådda i vägslänter. Särskilt noteras att i Jämt-
land resp. Torne lappmark, med vardera en notering, var 
det fråga just om vägslänt.

Liksom tidigare år producerades en broschyr om årets 
växt, den här gången med en beskrivning även av andra 
åkerogräs som nu är på tillbakagång.

Som årets kärlväxt 2014 har beslutats slåtterblomma, Parnassia palustris.

ÅRETS MOSSA
För år 2013 blev årets mossa den sägenomspunna lysmossan, Schistostega pennata. Antalet 
rapporter till ArtPortalen blev endast 10 (t.o.m. mitten av november 2013). Året innan var 
det totalt 7 rapporter om lysmossa, dvs. det blev en svag ökning. Övervakningen av lysmos-
san uppmärksammades även i tidningen Smålandsposten, 19 juli 2013.
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ATLASPROJEKTET
Arbetet fortskrider, med dataläggning av äldre uppgifter samt inventering av ”vita fläckar”, 
senast 2013 med bas i Murjek. Lars Fröberg har varit Föreningens projektledare, samt 
sammankallande i arbetsgruppen för Svensk Växtatlas. Anders Bertilsson, Mullsjö, arbe-
tar med att datalägga uppgifter från Ångermanlands Flora för att dessa senare ska kunna 
läggas in i en databas. Medel för dessa aktiviteter har erhållits från GBIF i Sverige via 
Naturhistoriska riksmuseet samt från ”Göran Gustafssons stiftelse för natur och miljö i 
Lappland”. 

ARTPORTALEN
Den länge emotsedda nya versionen av ArtPortalen lanserades sommaren 2013. Tyvärr har 
det varit en del inkörningssvårigheter.

NORDISKT MÖTE FÖR DE BOTANISKA FÖRENINGARNA
Mötet hölls 2013 22–25 augusti i Tromsö, med Norsk Botanisk Forening som värd. Från 
Föreningens sida deltog Stefan Grundström och Jennie Jonsson. Representanter från 
Danmark och Finland deltog också på mötet. Bl.a. beslutade man att ordna gemensamma 
exkursioner för medlemmar i de olika föreningarna i Norden. En annan fråga på dagord-
ningen var samordningen av De Vilda Blommornas Dag, som ju är en gemensam nordisk 
verksamhet.

FLORAVÄKTARNA 
Floraväktarverksamheten är Föreningens största enskilda 
aktivitet. Totalt har under året mer än 500 Floraväktare runt 
om i landet medverkat till att samla in och rapportera data-
uppgifter om våra hotade kärlväxter. På grund av ArtDataban-
kens utvecklingsarbete med ArtPortalen har dock rapporte-
ringen dit varit mer begränsad under året än tidigare år.

För att belysa omfattningen av verksamheten och dess 
geografiska fördelning i landet bifogas kartan över 2012 års 
resultat. Totalt handlar det om 56 154 lokaler som rapporterats 
under perioden 1980–2012. Av dessa lokaler besöktes 6 747 år 
2012.

Under år 2013 har flera kurser i floraväkteri genomförts, 
bl.a. i Pite Lappmark och i Härjedalen. De sistnämnda hänger 
samman med arbetet på att utveckla floraväkteri i fjällmiljö. 
I detta syfte har också en bok med titeln ”Lär känna våra 
sällsynta fjällväxter” producerats och distribuerats. För att 
komma igång med aktiviteterna genomfördes i början av 
året i Jokkmokk en workshop med samma tema som boken. 
Föreningen vill i detta sammanhang också tacka WWF för 
det ekonomiska bidrag man tilldelats för att utveckla Flora-
väktarverksamheten i fjälltrakterna. 

Floraväktarrådet hade sin årliga träff i början av november, för att summera året som 
gått samt planera verksamheten för kommande år. 

För att göra verksamheten mera känd medverkade Floraväktarna även vid Trädgårds-
mässan och Falsterbo Bird Show – jämför under rubriken Utställningar.

Floraväktarna tackar också särskilt Naturvårdsverket för de 800 000 kronor som 
Föreningen tilldelats och som gjort det möjligt att genomföra årets regionala floraväktar-
arbete i landet.

Den mer omfattande verksamhetsberättelsen om själva floraväktarverksamheten finns 
att läsa på Föreningens hemsida, www.sbf.c.se. 

Mörkt lila prickar är rapporter 
från 2012, ljust lila omfattar alla 
rödlistade lokaler sedan 1980.
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FLORAVÅRD
Föreningen agerar i nationellt viktiga ärenden för att stärka skyddet och vården av svensk 
natur och dess flora. Arbetet har varit framgångsrikt under året. Det rör sig både om att 
Föreningen har agerat för skydd av speciella områden, och för mer generella åtgärder, som 
åtgärdsprogram, lagstiftning, internationella konventioner o.dyl. De viktigaste frågorna 
under året beskrivs nedan.

KALKBRYTNING PÅ NORRA GOTLAND
Det mest uppmärksammade 
floravårdsärendet på senare tid 
rör kalkbrytningen på norra 
Gotland, där företagen Nord-
kalk och SMA Mineral vill bryta 
kalksten i skyddsvärda områden. 

Särskilt kritiserar Föreningen 
att Nordkalk vill öppna ett nytt 
170 hektar stort kalkbrott inom 
det område som föreslås skyddas 
som Nationalparken Bästeträsk. 
Det här området saknar motsva-
righet i Europa och övriga delar 
av världen. Föreningen arbetar 
tillsammans med Gotlands Botaniska Förening för att skydda det föreslagna national-
parksområdet och samtidigt förhindra att området exploateras.

Rättsprocessen har nu kommit så långt, att Högsta domstolen den 18 juni beslöt, efter 
överklagande från bl. a Föreningen och Naturvårdsverket, att undanröja Mark- och miljö-
överdomstolens dom, som gav Nordkalk tillstånd att öppna kalkbrottet. Ärendet återför-
visades i stället till Mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Högsta domstolen har därmed i ett prejudicerande beslut, som gäller närmare 4 000 av 
landets värdefullaste naturområden, visat hur EU:s Art- och habitatdirektiv ska tillämpas. 

Föreningen har under hösten 2013 i yttranden över de båda företagens ansökningar på 
nytt avstyrkt dessa med stöd av Högsta Domstolens beslut. Yttrandet över Nordkalks 
ansökan finns på hemsidan (www.sbf.c.se).

En utförligare beskrivning om områdets naturvärden, nationalparksplanen och den 
rättsliga processen har lämnats i artiklar i Svensk Botanisk Tidskrift under 2012 (SBT nr 2 
och 5) och senast i Vilda Växter, 2013 nr 1.

Göran Mattiasson, Föreningens vice ordförande, svarar för Föreningens skrivelser och 
kontakter, medan Bo Göran Johansson är Föreningens representant vid domstolsförhand-
lingar.

HAVÄNG OCH VITEMÖLLA STRANDÄNGAR, SYDÖSTRA SKÅNE
Föreningen har med anledning av förslaget till ny skötselplan påtalat att tillstånd inte får 
utfärdas för att bygga en gång- och cykelled området. Vitemölla-området är ett Natura 
2000-område med sandstäpp, vars skydd ska prioriteras.

Resultatet har blivit att Regeringen i juni 2013, efter överklaganden, fastställde beslutet 
av Länsstyrelsen i Skåne län om naturreservat för området. Därigenom har Föreningens 
mål att skydda Natura 2000-området nåtts.

ÅRHUSKONVENTIONEN
Föreningen har lämnat synpunkter till Regeringen om rapporten över hur Sverige genom-
för Århuskonventionen. Denna syftar till att ge allmänheten insyn i och inflytande över 
beslutsprocesser. Föreningen har särskilt påtalat att konventionen ännu inte genomförts 
inom skogsbruket, och att detta bör rättas genom en lagändring. Föreningens åsikt redovi-
sas i ledaren i Svensk Botanisk Tidskrift nr 6, 2013. 
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ÅTGÄRDSPROGRAM
Föreningen har lämnat remissyttranden över olika specifika åtgärdsprogram.

DIVERSE REMISSYTTRANDEN
Här kan nämnas följande skrivelser:
• Synpunkter på Naturvärdesinventering (NVI) (maj 2013)
• Till Miljödepartementet om EU:s förslag till ändring av MKB-direktivet (jan 2013).samt 

över ”Långsiktigt hållbar markanvändning, del 1” (SOU 2013:43) (sept 2013)
• Till Naturvårdsverket om ”Handledning för biogeografisk uppföljning”, om Århuskon-

ventionen, och om nationalparker – ändrade föreskrifter rörande kommersiell verksam-
het.

TACK
Slutligen vill styrelsen för Svenska Botaniska Föreningen rikta ett tack till alla som bidragit 
till de lyckade och mångfasetterade aktiviteterna detta år.

Svenska 
Botaniska 
Föreningen

Stefan Grundström 
Ordförande

Gunnar Björndahl 
Sekreterare

Leif Andersson Ulla-Britt Andersson

Stefan Ericsson Olof Janson
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