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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: ordforande@svenskbotanik.se
Tel: 073 - 091 25 69

Årets Botanikdagar arrangerades i centrala Dalarna. På bilden umgås naturvårdare och botanister 
under besöket på den artrika naturbetesmarken Böle–Fallsbjörken.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR  
SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN ÅR 2016
Svenska Botaniska Föreningen (SBF) fortsätter sitt arbete med att sprida kännedom om 
den svenska växtvärlden och att skydda och vårda den för framtiden.

Under det gångna året har Föreningen genomfört en rad olika aktiviteter. Bland resor 
och exkursioner kan nämnas Botanikdagarna i Dalarna, och De Vilda Blommornas Dag. 
Liksom tidigare år genomfördes Föreningskonferensen i Uppsala med flera intresseväck-
ande 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..

FÖRENINGEN
MEDLEMMAR
Antalet medlemmar i Föreningen var vid årets slut 2238, varav 6 hedersmedlemmar, 13 
ständiga medlemmar och 149 familjemedlemmar. Medlemsantalet har minskat från 2359 
personer till 2238 under 2015. Det har tillkommit 177 nya medlemmar 2016, medan 298 
personer av olika skäl har avslutat sitt medlemskap. 25 personer är medlemmar via ”KV 
Ossian Dahlgrens stipendiefond” i Uppsala.

ANSLUTNA FÖRENINGAR
Antalet anslutna föreningar var 2016-12-31 29 st. Totalt omfattar de lokala och regionala 
föreningarna cirka 6 500 medlemmar. De bedriver en stor och mångskiftande verksamhet.

STYRELSEN
Fram till årsmötet 5 mars 2016 utgjordes styrelsen av Stefan Grundström, ordförande, 
Göran Mattiasson (vice ordförande), Håkan Sundin (kassör), Gunnar Björndahl (sekrete-
rare) samt ledamöterna Magdalena Agestam, Leif Andersson, Ulla-Britt Andersson, Olof 
Janson, Jennie Jonsson, Tore Mattsson, Hans Rydberg och Eva Waldemarson. Vid årsmö-
tet omvaldes samtliga.

Vid det konstituerande styrelsemötet utsågs följande funktionärer, utöver ordföranden 
Stefan Grundström: vice ordförande: Göran Mattiasson, kassör: Håkan Sundin, sekre-
terare: Gunnar Björndahl, värdepappersförvaltare: Olof Janson, personalansvarig: Tore 
Mattsson.

REVISORER OCH VALBEREDNING
Fram till årsmötet 5 mars 2016 var Ingemar Herber och Lars-Åke Bäckström ordinarie 
revisorer, Lennart Persson och Bengt Sandkull revisorssuppleanter. 

Vid årsmötet omvaldes till ordinarie revisor Lars-Åke Bäckström och nyvaldes Lennart 
Persson. Till revisorssuppleant omvaldes Bengt Sandkull och nyvaldes Christina Flinth 
Celsing.

Fram till årsmötet utgjordes valberedningen av Evastina Blomgren, Erik Ljungstrand 
och Barbro Risberg. Samtliga omvaldes. Erik Ljungstrand utsågs till sammankallande.

REPRESENTATION, ARBETSGRUPPER
Representant i Artportalsrådet: Margareta Edqvist.
Representanter i kommittén för Svensk Växtatlas: Stefan Grundström och Magdalena Agestam.
Ledamöter i Redaktionsrådet för Vilda Växter: Stefan Grundström, Bengt Carlsson, Ulla-Britt 

Andersson, Margareta Edqvist, Barbro Risberg.
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Ledamot i WWF:s förtroenderåd: Ordföranden.
Ansvariga för Floraväktarverksamheten: Stefan Grundström med stöd av Ulla-Britt Anders-

son, som är styrelsens representant i Floraväktarrådet.
Representant i Kommittén för svenska växtnamn: Hans Rydberg.
Arbetsgrupp för resor och resepolicy: Leif Andersson, Stefan Grundström.
Representanter i BiSam-arbetet: Stefan Grundström, Tore Mattsson. 
Ansvariga för yttranden från Föreningen: i första hand Stefan Grundström (huvudansvarig), 

Magdalena Agestam, Leif Andersson, Göran Mattiasson, Hans Rydberg.

KANSLI, PERSONAL
Föreningens kansli har adressen Norbyvägen 18 A, Uppsala. 

Anställda
Verksamhetsansvarig är Maria van der Wie, anställd på 100 %. Redaktör för Svensk Bota-
nisk Tidskrift är Bengt Carlsson, anställd på 80 %. Redaktör för Vilda Växter är Niklas 
Aronsson, anställd på 30 %. Margareta Edqvist har varit anställd på 50 % som koordinator 
av floraväktarverksamheten. Ibland har verksamhetsansvariga Maria van der Wie tagit in 
extra personal vid arbets toppar.

Föreningens hemsida
Efter en del startproblem fungerar nu Föreningens hemsida till full belåtenhet (www.
svenskbotanik.se).

Föreningens arkiv
En process har påbörjats för att gå igenom äldre handlingar ur Föreningens arkiv, för att 
avgöra vad som bör sparas och kanske deponeras i Riksarkivet. 

SBF-FÖRLAGET
Utgivningen under 2016 omfattade Upptäck blommornas värld, Gästriklands Flora och Got-
lands Flora. 

Upptäck blommornas värld, som är en botanikbok för nybörjare, lanserades på Trädgårds-
mässan i Älvsjö den 22 april. Boken blev omnämnd i en artikel i Dagens Nyheter senare 
under våren. 

En recension av Gästriklands Flora finns i Svensk Botanisk Tidskrift volym 110, häfte 5, s. 
332–334, av Gotlands flora i häfte 6, s. 398–399.
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TIDSKRIFTER
Svensk Botanisk tidskrift har under 2016 kommit ut med 
6 nummer, varav ett dubbelnummer (3–4). Redaktör är 
Bengt Carlsson. Vidare kan nämnas att det finns långt 
gångna planer på att skanna in äldre årgångar av SBT. 
Bland intressanta artiklar kan nämnas:
• Artrika strandängar på Tjörn räddade från igenväx-

ning (Ingemar Jonasson)
• Stjälkröksvampar i Sverige (Ulla-Britt Andersson)
• Buskvicker – förekomst i Skåne under femtio år 

(Göran Mattiasson)
• Orkidéer på Cypern en vecka i mars (Barbro Risberg)
• Mer om pysslinglåsbräken i Sverige (Peter Ståhl m fl)
• Hawaiiöarna – en flora på fallrepet (Ulf Swenson m 

fl)
• Höga naturvärden på Kiruna flygplats (Magnus Sten-

mark, Daniel Segerlind)
• Fjällen, klimatet och människan – naturhistoria i skarven mellan två istider (Leif Kull-

man)
• Vivi gjorde krigstid till blomstertid (Karin Martinsson) – om Vivi Täckholm och (tid-

ningen) Husmoderns Blomsterklubb
• Botaniska glimtar från Balis regnskogar (Stefan Grundström)
• Ipomoea – sötpotatisens släkte (Lars Olof Björn)
• Hedblomster på Laholmsbuktens dyner – utveckling under två decennier (Håkan Pleijel 

och Kill Persson)
• Hawaiiöarnas endemiska växter – en förlorad värld? (Jan Thomas Johansson, Ulf Swen-

son)
• Gran och tall kan ha överlevt I Skandinavien under istiden (Laura Parducci, Marie 

Mette Tollefsrud).

Vilda Växter har kommit ut med 4 nummer under 2016. 
Redaktör är Niklas Aronsson. Bland de intressanta 
artiklarna kan nämnas:
• Växternas intrikata samspel (Ulla-Britt Andersson) 

om olika typer av symbios
• Tallen som gäckar döden (Torgny Nordin) – om 

metusalemtallar i västra USA
• Hög ohörbar klang dallrar i blåklocksskinnet (Barbro 

Risberg) – om olika arter blåklockor
• Det våras för allergikerna (Niklas Aronsson) – om 

pollenallergi
• Folkkär som få andra (Hans Rydberg) – om blåsippan
• Älskade av insekter, oönskade av många (Niklas 

Aronsson) – om tistlar
• God men fruktad (Frida Nettelbladt) – om kirskål
• Fjällens ljungväxter (Niklas Aronsson)
• Så ska fjädergräset räddas (Niklas Aronsson)

Vilda

Växter
Nummer 4 . December 2016

Humle – 
ett svenskt 
kulturarv

Möt Andreas Karlsson, sid. 12

Galler på
träd och buskar

Manna 
från himlen

S
vensk B

otanisk Tidskrift 110
 (3–

4): 129–
272 (2016) 

Fjällens historia

Volym 110: Häfte 3–4, 2016

Svenska 
Botaniska 
Föreningen

Svensk  
Botanisk  
Tidskrift

Fjällens historia

Fjällgröna
Fjällgröna Diapensia lapponica 
är en av årets första blommor 
på kalfjället. 

Den hårt tuvade eller kudd-
bildande dvärgbusken har 
vintergröna blad och kan bli 
mycket långlivad. 

De centimeterbreda, vita 
blommorna avsöndrar rikligt 
med nektar. De fem ståndarna 
är fästade på kronans insida.

Fjällgrönan är karaktäristisk 
för vindblottor, upphöjda plat-
ser i terrängen där praktiskt 

taget ingen skyddande snö blir 
liggande på vintern.

Arten är allmän längs hela 
fjällkedjan, från Härje dalen och 
norrut
foto: Lisa Öberg. – Jmt, Stor
snasen, 670 m ö.h., 1 juni 2014.
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• Mossfeber (Patrik Engström)
• Rafflande jakt på Rafflesia (Patrik Engström) – om botaniska utflykter i Thailand.
• Smörgåsbordet under ytan (Frida Nettelbladt) – om ätliga alger
• En doft av sommar Barbro Risberg) – om vildrosor
• Djurätande bläddror (Sebastian Sundberg)
• Manna från himlen (Torgny Nordin)
• I människans tjänst sedan urminnes tider (Frida Nettelbladt) – om humle.

VERKSAMHET
FÖRENINGSKONFERENSEN – ÅRSMÖTET – GULDLUPPEN
Föreningskonferensen genomfördes 5–6 mars, på Hotel Scandic Uppsala Nord. Temat var 
”Botaniska gränssnitt – växters interaktioner med andra organismer”.
• Lars Ericsson, Umeå, beskrev hur insekter håller olika växtpopulationer i schack, med 

exempel från Norrlandskusten.
• Ulla Carlsson-Granér, Umeå, beskrev sambandet mellan olika nejlikväxter och sotsvam-

par.
• Carl-Cedric Coulianos, Saltsjö-Boo, redogjorde för samspelet mellan växter och djur när 

det uppstår gallbildningar.
• Brita Svensson, Uppsala, beskrev de köttätande växternas dilemma: att både konsumera 

insekter och vara beroende av levande insekter för pollinering.
• Stefan Andersson, Lund tog upp pollinationsbiologiska fenomen, som att en tredjedel 

av alla orkidéer saknar nektar i sina sporrar.
• Nils Cronberg, Lund, tog upp mossors fortplantningsbiologi, och att de tar hjälp av bl.a. 

hoppstjärtar och kvalster för sin befruktning.
• Lars Fröberg, Lund, berättade om snäckor som på dagen håller sig i karstsprickorna på 

Ölands alvar, för att på natten äta av skorplavar och cyanobakterier på kalkhällarna.
• Per Hartvig, Köpenhamn, berättade om projektet Atlas Flora Danica.
• Hans-Erik Wanntorp, Vallentuna, berättade om bladbaggar (Chrysomelidae).
• Thomas Appelqvist, Göteborg, redde ut hur sambandet mellan växter och deras pre-

datorer kan driva evolutionen och medföra artbildning. Han tog bl.a. upp det kända 
exemplet med klockgentiana, alkonblåvinge och rödmyror.

• Peter Ståhl, Gävle, berättade om projektet Gästriklands 
flora.

• Magdalena Agestam, Stockholm, avslutade med att tipsa 
om hur man kan öka intresset för att följa med ut i natu-
ren.

Ett utförligare referat finns  i Svensk Botanisk Tidskrift vol. 
110, häfte 2, s. 126.
Årsmötet 2016 genomfördes lördagen den 5 mars, på hotell 
Scandic Uppsala Nord, i samband med Föreningskonferen-
sen.
Guldluppen 2016 tilldelades vid det tillfället Charlotte 
Wigermo (se bild!), Kristianstad, för bl.a. enträget arbete 
med floraväkteriet i Skåne och sammanställningar över röd-
listade växter (publicerade i Botaniska Notiser). fo
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VÅRKOLLEN
Projektet Vårkollen omfattade 2016 tre dagar, 29 april – 1 
maj. 

Totalt skickade allmänheten in 4618 observationer från 
941 platser i landet under Vårkollen! För 100 år sedan bru-
kade björkarnas lövsprickning starta i sydligaste Sverige 
strax efter Valborg. 2016 hade den redan kommit igång i 
stora delar av Götaland och Svealand. 

Enligt Vårkollen är det inte så stor skillnad i hur långt upp 
i landet tussilagons blommor synts till 2016, jämfört med 
hur det var för hundra år sedan. Det kan förklaras av att 
snötäcket fortfarande låg kvar i stora delar av inlandet. Men 
enstaka blommande tussilago har rapporterats från fjällvärl-
den och Västerbottens inland. 

Vitsipporna hade hunnit lite längre norrut 2016 jämfört med för hundra år sedan. Då 
hade vitsippsblomningen nått den så kallade biologiska norrlandsgränsen, limes norrlandi-
cus, vid Valborg, medan det 2016 rapporterades in blommande vitsippor längs södra halvan 
av norrlandskusten och en bit upp i Dalarna. 

UNGDOMSLÄGER
Under nationaldagshelgen genomfördes ett ungdomsläger i sydligaste Skåne, i regi av 
Svenska Botaniska Föreningen och Fältbiologerna. 11 ungdomar deltog. Ledare var Staffan 
Nilsson. Man botaniserade bl.a. vid Dalby Västermark, Beddingestrand, Abbekås, Bene-
stads backar, Fyledalen och olika lokaler på Falsterbonäset.

Eva Waldemarson från styrelsen besökte lägret och berättade om Svenska Botaniska 
Föreningen.

Ett utförligare referat finns i Vilda Växter nr 4 2016, s. 17.

DE VILDA BLOMMORNAS DAG
2016 arrangerades De Vilda Blommornas Dag söndagen den 19 juni – för femtonde gången. 
138 vandringar registrerades på SBF:s hemsida. Deltagarna erbjöds två tidskriftsnummer 
gratis, ett nummer av Svensk Botanisk Tidskrift och ett nummer av Vilda Växter, vilket var 
mycket uppskattat, och resulterade i ett antal nya medlemmar. De ledare som anmälde en 
vandring senast 1 april fick i present en pikétröja med SBF:s logga.

Samordnare för De Vilda Blommornas Dag är Jennie Jonsson.
Ett utförligare referat finns i Svensk Botanisk Tidskrift volym 110 häfte 6, s. 406.

BOTANIKDAGARNA – I DALARNA
2016 års Botanikdagar genomfördes 
i Dalarna, med förläggning på Stifts-
gården i Rättvik. De tre utflyktsda-
garna ägnades åt Boda-Ore, trakten 
kring Siljan respektive trakten mel-
lan Mora och Älvdalen.

Under Boda-Ore-turen besöktes 
Rättviksheden med Jutjärnsängen, 
Jälltjärnsängen, Norrboda gammel-
skog och Solberga kalkbrott. Bland 
de intressanta växterna kan nämnas 
smällvedel, ängs- och fältgentiana, 
dvärglummer, skårdaggkåpa, smal-
dunört, jämtstarr, intresssanta lavar fo
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Vårkollen
Hur långt har våren kommit hos dig?

Rapportera hur långt blomning och lövsprickning har  
kommit den 30 april  – 1 maj 2015 på 

www.vårkollen.se

Svenska  
Botaniska 
Föreningen 

I ”Vårkollen” vill vi veta hur långt våren har 
kommit i landet. Väntar du fortfarande på 
vårtecknen eller är de redan igång? Gå till 
www.vårkollen.se och skicka in hur det ser 
ut hos dig. 

”Vårkollen” behöver din hjälp för att vi ska 
få veta hur det ser ut i hela landet. Vi har valt 
ut några vanliga vårtecken. Kolla hur långt de 
kommit hos dig! Vi vill att du skickar in även 
om de inte har kommit igång än.

Kom också gärna med i vår facebookgrupp: blommar.nu 
och dela gärna med dig via #vårkollen

SVENSKA FENOLOGINÄTVERKET
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på gammal kulturved, blodnycklar, majviva och skyfallsalgen Nostoc commune.
Under Siljansturen besöktes Bonäs, Kråkbergs badplats, Norrviken på Sollerön och 

Böle-Fallsbjörken. Av de märkligare växterna kan nämnas såpört (enda lokalen på svenska 
fastlandet), daggvide, smalfräken, nålsäv, ängsnycklar, axag, brunklöver, späd ögontröst 
och (misstänkt) nickfibbla.

Under Älvdalsturen besöktes först Alderängarna strax väster om Mora, sedan Brind-
bergs fäbod och Rensjöns naturreservat. Från den turen kan nämnas darrgräs, ängsruta, 
fjällnejlika, ullig fjällarv, brunbinka, fjälltimotej, mästerrot, säterfryle, sarmatisk daggkåpa, 
plattlummer, kransrams och spindelblomster.

Dessutom gavs det föredrag på kvällarna, om Dalarnas natur, den kommande boken om 
hotade svampar i Dalarna, inventeringen av Dalarnas Flora respektive trädgården hos den 
intressanta damen Rällsjöbritta, Britta Larsson i Rällsjömo nordväst om Bjursås.

Ett kort referat finns i Vilda Växter, nummer 3, s. 9, och ett längre i Svensk Botanisk 
tidskrift vol. 110 häfte 5, s. 323–331. Den regionala tidskriften Trollius ägnade dessutom ett 
specialnummer åt Botanikdagarnas program.

Vi tackar alla medverkande för ett mycket väl genomfört program.

ÖVRIG RESEVERKSAMHET
I samarbete med Jämtlands Botaniska Sällskap och 
systerföreningarna i Norge och Danmark genomfördes 
20–23 juni en botanisk resa i Jämtland. Exkursionen lock-
ade 27 botanister från Sverige och Norge, men tyvärr inga 
från Danmark. Några exempel på vad som noterades:

Vid Indalsälven i Stugun sågs bl.a. klådris och smäll-
vedel. På Vackermyren i Hammerdal noterades många 
orkidéer, nämligen lappnycklar, ängsnycklar, flugbloms-
ter, spindelblomster och korallrot. Dessutom sågs bl.a. 
dvärglummer, smalfräken och dvärgtätört.

På slåtterängen i Fugelsta sågs jämtlandsmaskros och 
Jämtlands landskapsblomma brunkulla. Vid Sommar-
hagen på Frösön fanns förstås frösöstarr!

Sista dagen besöktes Tännforsen, med lavar som gillar 
forsdimma, och Åreskutan, med försommarens fjäll-
växter.

Ett utförligare referat från Jämtlandsresan finns i Svensk Botanisk Tidskrift volym 110, 
häfte 6, s. 394–395. Vi tackar Jämtlands Botaniska Sällskap för researrangemangen.

En resepolicy har utformats av Leif Andersson och Stefan Grundström, och den har anta-
gits av styrelsen. Inför 2017 års reseverksamhet ska SBF försöka slippa att reservera medel 
för resegaranti, enligt kraven från Kammarkollegiet. Föreningen har anlitat en jurist som 
kompetensstöd i ärendet. En första skrivelse skickades in i december. Där motiverar SBF, 
utifrån en prejudicerande dom för scouterna, att vår reseverksamhet, som enbart vänder 
sig till medlemmar, ej bör omfattas av kravet på resegaranti.

VÄXTATLASPROJEKTET
Lars Fröberg har varit samordningsansvarig för denna verksamhet. SBF har stöttat de 
lokala inventeringsprojekten med annonser, och när det gäller Västerbottens läns flora 
även med ett ekonomiskt stöd via Stefan Ericssons minnesfond. Lars Fröberg genomförde 
liksom tidigare år ett inventeringsarbete i Lule Lappmark.

Under året har Anders Bertilsson fortsatt att arbeta med att datalägga inventerings-
uppgifter från Västerbottens län, och Staffan Åström har på ett liknande sätt arbetat med 
florauppgifter från Närke.
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I november genomfördes en väl besökt valideringskonferens på Naturhistoriska riks-
museet i samarbete med ArtDatabanken, med inbjudna representanter för de regionala 
föreningarna. Thomas Karlsson presenterade sitt arbete med landskapskataloger för kärl-
växter, vilka utgör ett stöd för arbetet med validering av Artportalens uppgifter. 

SAMVERKAN OCH LIKNANDE
NORDENMÖTE I DANMARK
Vid mötet med de botaniska föreningarna i Norge och Danmark 18–21 augusti represente-
rades föreningen av Stefan Grundström och Gunnar Björndahl. Bland det som diskutera-
des kan nämnas De vilda blommornas dag, de danska planerna på ”provinsblommor”, samt 
en nordisk resa till Danmark år 2017, till Vadehavet. 

2017 års nordiska möte planeras till Norge. Det finns även idéer om någon gemensam 
aktivitet på Island 2018. 

TRÄDGÅRDSMÄSSAN, FALSTERBO BIRD SHOW, BOKMÄSSAN
Föreningen deltog med en monter på Trädgårdsmässan ”Nordiska Trädgårdar” på Stock-
holmsmässan, Älvsjö, 21–24 april. Fokus låg på den nyutgivna boken Upptäck blommornas 
värld.

Vidare deltog Föreningen vid Falsterbo Bird Show 2–4 september.
Vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg september stod SBF i SOF:s monter och 

gjorde reklam för Upptäck blommornas värld, samt delade ut Vilda Växter och informerade 
om föreningen för intresserade besökare.

STUDIEFRÄMJANDET
Under året har en avsiktsförklaring om samarbete utarbetats, ”gemensam viljeinriktning”.

FLORAVÅRDANDE VERKSAMHET
ÅRETS VÄXT
Årets växt 2016 var smörbollar (Trollius europaeus), en 
vacker och folkkär växt med många olika namn. Smörbol-
lar är en idealisk art för att vara årets växt, eftersom den 
finns i hela Sverige, men är olika vanlig i olika regioner. 

Under året inkom 799 rapporter av smörbollar, direkt 
på Artportalen eller via rapportblanketter. Fynd finns 
från de flesta floraprovinserna. Småland står för i särklass 
flest rapporter (118) följt av Västergötland (91) och Öster-
götland (90). I 59 fall kunde växten tyvärr inte återfinnas 
på en tidigare känd lokal. De flesta återbesök utan fynd 
gjordes i Småland (30 rapporter). 

ÅRETS MOSSA
Årets mossa 2016 var den mycket speciella arten grön sköldmossa (Buxbaumia viridis). 
Den känns kanske bäst igen på de omogna sporkapslarna, som kan påminna om ”små 
gröna pjäser till fiaspel”.

Under 2016 kom det in 176 rapporter om fynd av grön sköldmossa. Uppland står för i 
särklass flest fynd, med 83 rapporter. 

FLORAVÄKTARNA 
Svenska Botaniska Föreningen har på uppdrag av ArtDatabanken åtagit sig att tills vidare 
och med långsiktig inriktning arbeta med nationell koordinering av Floraväktarverksam-
heten. Uppdraget regleras genom avtal mellan parterna. Arbetet startade den 1 mars 2005, 
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för att från och med den 1 juli 2008 enligt avtalet gälla tills vidare. Sedan 2005 är Margareta 
Edqvist anställd som floraväktarkoordinator.

2016 års arbetsuppgifter har genomförts planenligt, samtidigt som planeringen för 2017 
års arbete inletts.

Floraväktarrådet hade sitt årliga möte i Uppsala den 18 november. Gruppen består av 
Mora Aronsson – ArtDatabanken, Ulla-Britt Andersson – SBF, Sebastian Sundberg – Art-
Databanken, Åke Widgren – Länsansvarig i Blekinge samt Henrik Josefsson – Länsstyrel-
sen i Örebro län. 
Under 2016 har följande floraväktarområden besökts: Södermanlands län, Östergötlands 
län, Jönköpings län, Öland, Pite lappmark, Jämtlands län, Gotlands län.

Frågor som ofta diskuteras vid träffarna är: 
• Hur finner vi nya Floraväktare? 
• Hur får vi skötselåtgärder utförda? 
• Ersättningen till föreningarna/Floraväktarna. 
• Artportalen (se nedan). 
Den 29 april till 1 maj hölls på Wallby säteri, Jönköpings län, ett samordnarmöte för alla 
områdesansvariga. Norges nationella samordnare samt två floraväktare från Norge deltog 
också. 

Ett Floraväktarläger hölls den 10–14 augusti i gränstrakterna mellan Södermanlands 
län och Östergötlands län. Under dessa dagar samlades ett 15-tal floraväktare. Cirka 200 
lokaler för rödlistade arter besöktes, varvid en av fokusarterna var piploka.

Vidare arbetar Floraväktarna med att påtala behov av skötselåtgärder till berörda 
instanser, bl.a. länsstyrelser och kommuner.

Dessutom pågår arbete med att få Artportalen att fungera ännu bättre för data som 
kommer in från Floraväktarna.

Utförligare information finns i den särskilda verksamhetsberättelsen för Floraväktarna.

SKRIVELSER OCH YTTRANDEN
Nationalpark eller kalkbrytning på norra Gotland
Föreningen arbetar sedan 2005 tillsammans med Gotlands Botaniska Förening för att 
bilda nationalparken Bästeträsk och samtidigt förhindra att kalkbrott etableras i det 
världsunika området på norra Gotland. Nordkalk och SMA Mineral, som vill bryta kalk-
sten, söker tillstånd av miljödomstolen. Föreningen har stöd av flera myndigheter som vill 
förbjuda kalkbrytning och bilda nationalparken. 

Sedan starten 2005 har Föreningen uppnått följande resultat:
Nationalparksplanen för Sverige föreslår 2008 att Nationalparken Bästeträsk bildas. Högsta 
domstolen lämnade 2013 ett prejudicerande beslut, som klargör att 
• domstolarna ska följa lagbestämmelserna inkl. EU-domstolens tillämpliga domar, 
• meddelade domar efter 2009 upphävs, 
• täktansökningarna återförvisas till Mark- och miljödomstolen för ny fullständig 

prövning, som nu för tredje gången ska avgöras av Mark- och miljööverdomstolen efter 
överklagan av Föreningen m fl. 

2015-08-31 anmälde Regeringen Bästeträsk till EU- kommissionen för att ingå i det 
europeiska nätverket Natura 2000, vilket innebär att områdets naturtyper och arter ska 
skyddas, även mot täktverksamhet. Det gäller särskilt karstområden, kalkberghällar och 
rikkärr. Föreningens förslag i oktober 2014 att Länsstyrelsen Gotland skulle anmäla det 
världsunika området till Natura 2000 tillstyrktes av Naturvårdsverket och beslutades av 
regeringen den 31 augusti 2015. 

Verksamheten år 2016 har främst gällt Regeringens beslut att anmäla Bästeträsk till 
Natura 2000. Beslutet överklagades av de båda kalkbolagen, som anser att beslutet strider 
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mot gällande lagar. Man har därför begärt rättsprövning av Regeringens beslut hos Hög-
sta Förvaltningsdomstolen (HFD). Regeringen avslog i augusti 2016 Nordkalks förslag 
att återkalla alternativt vilandeförklara anmälan. HFD beslöt emellertid den 26 oktober 
2016 att inhibera Regeringens beslut tills vidare. EU:s habitatgrupp skulle sammanträda 
den 8 november för att aktualisera årets Natura 2000-förteckning över områden i Boreal 
region, där Gotland ingår. Om HFD inte hade inhiberat anmälan av Bästeträsk i Natura 
2000, skulle domstolens kommande beslut i rättsprövningen sakna juridisk rättskraft och 
därmed betydelse, eftersom Sveriges myndigheter (inkl domstolar) är underordnade EU 
och dess beslut.

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat vilandeförklara de båda bolagens överkla-
gade täktansökningar i avvaktan på Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande.

SMA Mineral ansökte under 2016 om tillstånd att fortsätta kalkbrytningen mot djupare 
nivåer utanför men nära gränsen mot Natura 2000-området. Mark- och miljööverdomsto-
len avslog bolagets begäran den 1 september, då Natura 2000-området skulle skadas på 
sätt som inte är förenligt med Art- och habitatdirektivet.  Beslutet har hösten 2016 över-
klagats av SMA Mineral till Högsta domstolen.

Förstudien för att bilda nationalparken Bästeträsk startade den 22 juni 2016 av Natur-
vårdsverket, som tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Got-
lands län och Region Gotland ska utreda förslaget att bilda nationalparken Bästeträsk. 
Förstudien beräknas vara klar sommaren 2017.

Föreningens skrivelser till Miljödomstolarna mm finns på hemsidan (www.svenskbo-
tanik.se). En utförligare beskrivning om områdets naturvärden, nationalparken och de 
rättsliga processerna har lämnats i artiklar i Svensk Botanisk Tidskrift samt i Vilda Växter 
2015. 

Göran Mattiasson, Föreningens vice ordförande, svarar för Föreningens skrivelser och 
kontakter, medan Gotlands Botaniska Förening har representerat Föreningen vid årets 
domstolsförhandling. 

Rönnbäcksnäset i Lycksele Lappmark, Västerbottens län
Föreningen besökte Rönnbäcksnäset med serpentinhabitat under Botanikdagarna 2015 i 
Tärnaby, södra Lappland. Därefter uppmärksammades Länsstyrelsen i Västerbottens län 
och Storumans kommun på att serpentinbergen, med olika former av växter anpassade till 
en så udda miljö, utgör ett unikt och skyddsvärt habitat. Föreningens ståndpunkt är base-
rad på rent vetenskapliga grunder. 

Serpentinhabitatet bör uppmärksammas i naturvårdsarbetet, och de få lokaler som 
finns i Västerbottenfjällen bör ges ett varaktigt skydd mot olika typer av exploatering.

Föreningen begärde därför i februari 2016 att Naturvårdsverket skulle vidta åtgärder för 
att skydda Rönnbäcksnäset, och även att man undersöker möjligheten att skydda större 
areal naturskog kring sluttningarna i avrinningsområdet till vattenmagasinet Gardiken och 
Ume älv.

Naturvårdsverket meddelade i april 2016 att området Rönnbäcksnäset avgränsades 
inom ramen för inventering av statliga värdefulla skogar. I en överenskommelse med 
Statens Fastighetsverk har nu ägandet av området överförts till Naturvårdsverket. Läns-
styrelsen i Västerbottens län kommer därmed så småningom bilda naturreservat av områ-
det.

Övrigt
Tore Mattsson skrev för SBF:s räkning ett yttrande över Förslag till svenska bestämmelser 
för invasiva främmande arter, vilket har skickats till Miljö- och energidepartementet.
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TACK
Slutligen vill styrelsen för Svenska Botaniska Föreningen tacka alla engagerade personer, 
medlemmar och andra, som gjort 2016 års verksamhet möjlig.

Uppsala den 11 mars 2017
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