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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:
Eva Waldemarson
E-post: ordforande@svenskbotanik.se
Tel: 070 - 229 98 49

Botanister är ett tufft släkte. Även i pinande regn och blåst utforskas Floras hemligheter med ihärdighet och entusiasm. 
Här är det strandvegetationen vid Vitemölla under 2017 års Botanik dagar i östra Skåne som studeras.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR  
SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN ÅR 2017
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 södra Skåne, och De Vilda Blommornas 
Dag. Liksom tidigare år genomfördes Föreningskonferensen i Uppsala med 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.

FÖRENINGEN
MEDLEMMAR
Antalet medlemmar i Föreningen var vid årets slut 2 278, varav 6 hedersmedlemmar, 12 
ständiga medlemmar, 46 ungdomsmedlemmar och 157 familjemedlemmar. Medlems
antalet har ökat med 40 personer, 1,78 %, under 2017. 31 personer är medlemmar via ”KV 
Ossian Dahlgrens stipendiefond” i Uppsala.

ANSLUTNA FÖRENINGAR
Antalet anslutna föreningar var 20171231 28 st. Totalt omfattar de lokala och regionala 
föreningarna cirka 6 500 medlemmar. De bedriver en stor och mångskiftande verksamhet.

STYRELSEN
Fram till årsmötet 11 mars 2017 utgjordes styrelsen av Stefan Grundström, ordförande, 
Göran Mattiasson (vice ordförande), Håkan Sundin (kassör), Gunnar Björndahl (sekrete
rare) samt ledamöterna Magdalena Agestam, Leif Andersson, UllaBritt Andersson, Olof 
Janson, Jennie Jonsson, Tore Mattsson, Hans Rydberg och Eva Waldemarson.

Eftersom Stefan Grundström avsagt sig omval som Föreningens ordförande, nyvaldes 
Eva Waldemarson till ordförande. Som övriga styrelseledamöter omvaldes Magdalena 
Agestam, UllaBritt Andersson, Gunnar Björndahl, Olof Janson, Jennie Jonsson, Tore 
Mattsson och Håkan Sundin. Likaså nyvaldes avgående ordföranden Stefan Grundström 
till styrelseledamot. Till helt nya styrelseledamöter valdes Stefan Andersson och Johanne 
Maad

Vid det konstituerande styrelsemötet utsågs följande funktionärer, utöver ordföranden 
Eva Waldemarson: vice ordförande: Göran Mattiasson, kassör: Håkan Sundin, sekreterare: 
Gunnar Björndahl, värdepappersförvaltare: Olof Janson, personalansvarig: Tore Mattsson.

Övriga ansvarsområden:
• Ledamot i WWF:s förtroenderåd: Föreningens ordförande.
• Floraväktarverksamheten: UllaBritt Andersson och Stefan Grundström ansvariga 

under 2017–2018.
• Representanter inom BISAM/BIOSAM-arbetsgruppen: Tore Mattsson ansvarig, i 

arbetsgruppen även Stefan Andersson och Stefan Grundström. 
• De Vilda Blommornas Dag: Eva Waldemarson ansvarig, i arbetsgruppen även Johanne 

Maad och Jennie Jonsson, för 2017–2018.
• Naturens år: Representant i samverkansgruppen för Naturens år: Maria van der Wie, 

tills vidare.
• Föreningens placeringspolicy: Olof Janson huvudansvarig, på årsbasis.
• Kommittén för Svenska Växtnamn: Stefan Andersson
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• Arbetsgrupp för remisser: Ordf. Eva Waldemarson samt Göran Mattiasson, Magdalena 
Agestam och Stefan Andersson.

• Resor och resepolicy: Stefan Grundström reseansvarig.
• Artportalsrådet: Margareta Edqvist är Föreningens representant.

Styrelsen hade 5 protokollförda sammanträden under 2017:
• 28–29 januari i Lund
• 10 mars i Uppsala
• Konstituerande möte 12 mars i Uppsala
• Styrelseträff 19–21 maj på Wiks slott/folkhögskola, Uppland
• 7–8 oktober i Uppsala.

REVISORER OCH VALBEREDNING
Fram till årsmötet 11 mars 2017 var LarsÅke Bäckström och Lennart Persson ordinarie 
revisorer, Bengt Sandkull och Christina Flinth Celsing revisorssuppleanter. 

Vid årsmötet omvaldes till ordinarie revisor LarsÅke Bäckström och Lennart Persson. 
Till revisorssuppleant omvaldes Bengt Sandkull och nyvaldes Sören Svensson.

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

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

ANSTÄLLDA
Verksamhetskoordinator är Maria van der Wie. Redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift är 
Bengt Carlsson, anställd på 80 %. Redaktör för Vilda Växter är Niklas Aronsson, anställd 
på 30 %. Nationell koordinator av floraväktarverksamheten är Margareta Edqvist, anställd 
på 50 %.

SBF-FÖRLAGET
Det har inte skett någon ny utgivning under 2017. Avtalen om Sandmaskrosor i Sverige och 
Danmark samt En guide till Ölands växtvärld löpte ut 20171231. Beslut har vidare fattats om 
avslutande av avtalen om delarna 2–5 av Nordic Lichen Flora.

TIDSKRIFTER
För båda tidskrifterna är UllaBritt Andersson ansvarig utgivare.

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT
Svensk Botanisk tidskrift har under 2017 kommit ut med 
6 nummer, varav ett dubbelnummer (3–4). Redaktör är 
Bengt Carlsson. Under året har arbete med scanning av 
äldre årgångar pågått. Exempel på intressanta artiklar 
är:
• Slåtterhävd i kraftledningsgator – en 13årig studie 

(Roger Svensson m fl)
• Ginstheden – en hotspot för hotade arter (Krister 

Larsson)
• Hur går det för röd skogslilja och ryl? (Sebastian 

Sundberg)
• Varför finns buskar? Biologi och matematik i skön 

förening. (Elin Götmark, Frank Götmark)
• Ett återbesök på Björkskär – en ö i den maritima 

lövzonen i Stockholms skärgård (Kåre Bremer)

S
vensk B

otanisk Tidskrift 111 (6): 293–
35

6 (2017)

Volym 111: Häfte 6, 2017
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Svensk  
Botanisk  
Tidskrift

Eklandskapet förr och nuSelleristäkra – ny för Norden

Stångfibblor i Sverige
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• Palsmyren Mannavuoma – förändringar under ett halvsekel (Per Wramner m fl)
• Nipsippan i Ångermanland – har den någon framtid? (Jan A.G. Lundqvist)
• Dramatisk nedgång i antalet lokaler för slåttergubbe – resultat från floraväkteri i tre 

sydsvenska provinser (Sebastian Sundberg)
• Korsblommiga släkten i den nordiska floran. 1. Nasturtium och Rorippa. (Bengt 

Jonsell)
• Grön sköldmossa – ökar i norr och minskar i söder? (Niklas Lönnell)
• Dynamik och evolution på de östafrikanska bergen (Ingvar Backéus)
• Mykoheterotrofa växter med världens minsta frön – en studie av svenska pyrolaväxter 

och tallört (Veronika A. Johansson, Anna Lundell och Ove Eriksson)
• Selleristäkra funnen på Hisingen (Christoffer Pencak, Erik Ljungstrand)
• Flyttning av träd – en metod att rädda hotade lavar (Lars Arvidsson, Ola Hammar

ström)
• Nyheter bland svenska stångfibblor (Torbjörn Tyler)
• Förändringar i Eklandskapet 1927 till 2013: i den första riksskogstaxeringens fotspår. 

(Johan Bergstedt m fl).

VILDA VÄXTER
Vilda Växter har kommit ut med 4 nummer under 2017. 
Redaktör är Niklas Aronsson. Exempel på intressanta 
artiklar är:
• Ett knippe sippor – om nipsippa, backsippa med 

underarten gotlandssippa, och fältsippa (UllaBritt 
Andersson)

• Blomstrande bergssidor – om alpängar (Ingvar 
Kärnefelt)

• Rosor vid stugknuten (Barbro Risberg)
• Trädet som ändrade historien om teplantan 

(Torgny Nordin)
• Groblad – en kämpe i människans spår (Frida Net

telbladt)
• Förföriska dofter – om guckusko (Barbro Risberg)
• Många artiklar om Floraväktarna i nr 2
• Brännande & spännande – om saltbrännor (Mora Aronsson)
• Vackra vaxskivlingar (Kerstin Bergelin)
• En doft av Gondwana – Västaustralien (Torgny Nordin)
• Blå Jungfrun lavade gott (om en utflykt med Mossornas Vänner; Fia Bengtsson)
• Inte så gräsligt svårt som man kan tro – om gräs (Barbro Risberg)
• Dra dit pepparn växer – om Piper nigrum (Torgny Nordin)
• Skapa en vild trädgård (Börje Wernersson)
• Allium – ett släkte med många lager (Frida Nettelbladt).

VERKSAMHET
FÖRENINGSKONFERENSEN – ÅRSMÖTET – GULDLUPPEN
Föreningskonferensen genomfördes 11–12 mars, på Clarion Hotel Gillet, Uppsala
Konferensens tema var ”Alger överallt”. Bland föredragen kan nämnas följande om just 
alger:
• De olika algernas plats i systematiken (Petra Korall)
• Algernas stora mångfald (Roland Bengtsson, Eva Willén)
• Alger i källor (Roland Bengtsson)
• Cyanobakteriernas och grönalgernas roll för lavarna (Jouko Rikkinen)
• Miljöövervakningsarbetet i Östersjön (Hans Kautsky)

Vilda

Växter
Nummer 4 . December 2017

 
Ostronört –
akut hotad

Möt Jan Andersson, sid. 10

Skapa en egen 
”vild” trädgård

Dra dit 
pepparn växer!
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• Kransalger för miljöövervakning och sjörestaurering (Tina Kyrkander)
• Hur man sorterar och identifierar insamlade alger (Roland Bengtsson)
• Kvävefixerande cyanobakterier på mossor i norrlänska skogar (MarieCharlotte Nils

son).
• Systrarna ByungHi Lim och ByungSoon Lim berättade om algernas roll i koreansk 

matlagning, och alla fick provsmaka.
Två programpunkter behandlade andra teman:
• Nytt fynd av en malört i Västerbottensfjällen: brantmalört, Artemisia tanacetifolia 

(Anders Jacobson)
• Nationella valideringskommittén för kärlväxter, beträffande Artportalen (UllaBritt 

Andersson, Thomas Karlsson).
Ett utförligare referat finns i Svensk Botanisk 
Tidskrift vol. 111, häfte 2, s. 127.
Årsmötet 2017 genomfördes lördagen den 11 mars, 
på Clarion Hotel Gillet, Uppsala, i samband med 
Föreningskonferensen.
Guldluppen 2017 tilldelades vid det tillfället Bo 
Göran Johansson och Jörgen Petersson, båda 
Visby, för arbetet med Gotlands Flora.

VÅRKOLLEN
År 2017 inkom cirka 8 000 rapporter, en fortsatt påtaglig ökning (4 000 st 2015, 4 600 st 
2016). Tyvärr fick dock Vårkollen mindre genomslag i media detta år; 31 inslag mot 65 st 
2015 och 42 st 2016. 

UNGDOMSLÄGER
Ett ungdomsläger genomfördes 16–18 juni i sydligaste Södermanland, med förläggning i 
Nävekvarn. Det beskrivs som mycket lyckat. Ett referat finns i Vilda Växter nr 3, s. 8.

DE VILDA BLOMMORNAS DAG
2017 genomfördes De Vilda Blommornas Dag 18 juni. 134 vandringar var anmälda, och 50 
rapporter har kommit in om vandringar, med sammanlagt 2 315 deltagare. Några vandringar 
presenterades i Vilda Växter nr 3, s. 6.

BOTANIKDAGARNA – I SÖDRA SKÅNE
Botanikdagarna 2017 genomfördes i södra Skåne, i samarbete med Lunds Botaniska 
förening och med huvudsaklig förläggning på Ystads Saltsjöbad.  De tre utflyktsdagarna 
ägnades åt

• Skånes östkust, med Vite
mölla strandängar, Stens
huvuds nationalpark och 
Simris strandäng. Bland 
intressanta arter kan nämnas 
sandnejlika, stor sandlilja, 
hed blomster, tofsäxing och 
borsttåtel vid Vitemölla, 
skogsnycklar samt kärr och 
dvärg johannesört (se bild!) 
vid Stenshuvud, och kärr
knipprot, gulyxne och klöver
ärt vid Simris strandäng. fo
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Bo Göran Johansson och Jörgen Petersson
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• Fyledalen och Benestads backar. Här kan nämnas sällsynta skogsgräs som lång
svingel, skogskorn, strävlosta och lundäxing i Fyledalen, samt axag, trubbtåg och 
blåtåg vid Benestads backar. Mellan dessa två huvudlokaler gjordes även stopp för 
att bese skärblad, liksom fläcklungört.

• Strandängar vid Öresund, Borrebacke med parasiterna klintsnyltrot och ljungsnärja, 
samt Stjärneholms borgruin och vallgrav med rapunkelklocka och dvärgandmat. 
Strandängarna bjöd bland annat på strandsötväppling och luddkrissla, samt tyvärr 
överblommad dansk iris.

Utförligare referat från Botanikdagarna finns i Vilda Växter nr 3, s. 10–11, och i Svensk 
Botanisk Tidskrift volym 111 häfte 5 s. 277–283.

Vi riktar ett stort tack till alla medverkande för väl genomförda botanikdagar!

RESOR
Två resor genomfördes i Föreningens regi, och dessutom erbjöds Föreningens medlemmar 
en samnordisk exkursion.

IRLANDS VÄSTKUST, 22–31 MAJ
Resan samlade 15 deltagare. Den startade i sydväst med saltstänkta hedar vid havet och 
atlantiska bergek/järnekskogar där bland annat Killarney national park besöktes. Nästa 
anhalt var Connemaras kust i nordväst, där fukthedar, kärr och sandstränder bjöd på nya 
arter och vyer. Här sågs bland annat saltmålla, irländsk ljung och knappsävväxten Erio-
caulon aquaticum. Efter ett besök på Inishmore, den största av Aranöarna, som ligger som 
en jättelik kalkstenplatta i havet, gjordes flera dagsexkursioner i kalklandskapet The Bur
ren. Tätyxne, biblomster, mossbräcka, ängstistel, venushår, vårnörel, spjutögontröst och 
mängder av fjällsippa och ölandssolvända i blandning var några av begivenheterna.

GOTLAND FÖR NYBÖRJARE
Under tre dagar i juni var 18 av våra medlemmar på orkidéresa på Gotland. Resan vände sig 
till botaniska nybörjare, utan krav på förkunskaper, med Jörgen Petersson och Gun Ing
mansson som kunniga ledare. Deltagarna var inkvarterade på Roma Brukshotell och åkte 
runt i en inhyrd buss. Ängen, kärr
marker, strandängar och hagmarker 
besöktes och det var i huvudsak 
bra exkursionsväder. Deltagarna 
fick se sammanlagt 23 orkidéarter i 
blom och även några underarter och 
hybrider. Två exemplar av den got
ländska specialiteten alpnycklar var 
kronan på verket bland orkidéerna. 
Givetvis visades många andra arter 
än orkidéer upp, däribland svensk 
ögontröst, majviva, kärrlilja och 
fjälltätört. Gotlandsresenärerna var 
mycket nöjda med exkursions målen, 
guiderna, bussen och boendet.

VADEHAVET
En samnordisk exkursion, under 
ledning av Dansk Botanisk 
Forening, genomfördes till Vade
havet i sydvästligaste Danmark 
26–29 juli. En beskrivning finns i 
Svensk Botanisk Tidskrift vol. 111 
häfte 6, s. 348–350.
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Klockgentianan blommade vackert under sommarens  
samnordiska exkursionen till sydvästra Jylland.
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SAMVERKAN OCH LIKNANDE
BIOSAM
Ett tidigare samarbete mellan de olika biologiska riksföreningarna i den så kallade 
BISAMgruppen har skett, men gruppen har av olika orsaker varit mindre aktiv under ett 
par år.  Representanter för SBF, SOFBirdlife Sweden, SMF (Sveriges Mykologiska Fören
ing) och SEF (Sveriges Entomologiska Förening) träffades i oktober och diskuterade kom
mande samarbetsfrågor. Organisationerna är eniga om att ett mer utvecklat samarbete 
behövs för att på ett mer effektivt sätt kunna avvärja hoten mot den biologiska mångfal
den. Deltagarna var också eniga om att samarbetsorganet fortsättningsvis ska heta BIO
SAM. Tore Mattsson och Margareta Edqvist deltog på mötet som representanter för SBF.

Samarbetet planeras fortsätta i mer intensifierad form under 2018. Ett tema som de 
deltagande föreningarna är eniga om att arbeta med är bevarandet av den biologiska mång
falden i odlingslandskapet. En träff har också bokats in under vintern med representanter 
från Naturvårdsverket för att lyfta fram föreningarnas roll vad gäller att vidmakthålla och 
utveckla artkunskapen, som ju är fundamental inom naturvården och bevarandebiologin. 

NORDENMÖTE I NORGE
Nordenmötet, med deltagare från de botaniska föreningarna i värdlandet Norge, Dan
mark och Sverige samt från naturskyddsrörelsen i Finland, genomfördes i Lillehammer 
18–19 augusti. Bland annat diskuterades verksamheten med De Vilda Blommornas Dag 
och fortsatt nordisk reseverksamhet. Från Svenska Botaniska Föreningen deltog Stefan 
Andersson och Gunnar Björndahl, samt delvis Stefan Grundström på videolänk. 

FALSTERBO BIRD SHOW
Eva Waldemarson representerade Föreningen vid Falsterbo Bird Show. Drygt 100 utdelade 
exemplar av Vilda Växter samt ett sextiotal deltagare på blomstervandringar är tydliga 
resultat. Många deltagare förvånades också när de fick höra att det finns botaniska fören
ingar i Sverige. Se även Eva Waldemarsons krönika i Svensk Botanisk tidskrift vol. 111 häfte 
6, s. 295.

ÅRETS VÄXT
Årets växt 2017 var de två inhemska arterna trolldruva: svart trolldruva (Actaea spicata) 
som finns i stora delar av landet, och den nordliga röd trolldruva (Actaea erythrocarpa).

Hittills (januari 2018) har 1288 rapporter om svart troll
druva och 24 om röd trolldruva inkommit enligt följande 
fördelning: 
Svart trolldruva, 1288 rapporter
Blekinge 7, Bohuslän 15, Dalarna 27, Dalsland 18, Gotland 
0 (saknas på ön), Gästrikland 7, Halland 19 (ej återfunnen 
på 11), Hälsingland 4, Härjedalen 0 (finns i landskapet), 
Jämtland 39, Lule lappmark 1, Lycksele lappmark 1, Med
elpad 18, Norrbotten 4, Närke 86, Pite lappmark 1, Skåne 
25 (ej återfunnen på 3), Småland 131 (ej återfunnen på 9), 
Södermanland 277, Uppland 270, Värmland 43, Västerbot
ten 5 (ej återfunnen på 1), Västergötland 80, Västmanland 
97, Ångermanland 19, Åsele lappmark 7, Öland 9, Öster
götland 78.
Röd trolldruva, 24 rapporter
Lule lappmark 18, Norrbotten 4, Torne lappmark 2.
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Röd trolldruva var, tillsammans med sin 
svartfruktiga släkting, Årets växt 2017.
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ÅRETS MOSSA
Årets mossa 2017 var hårnervmossa (Campylopus introflexus). Totalt kom 50 rapporter, 
fördelade enligt följande: Blekinge 1, Bohuslän 4, Dalsland 1, Gotland 1, Halland 13, Skåne 
14, Småland 5, Västergötland 9, Öland 2.

FLORAVÄKTARNA 
Svenska Botaniska Föreningen arbetar på uppdrag av ArtDatabanken med nationell koor
dinering av floraväktarverksamheten. Margareta Edqvist är sedan 1 mars 2005 anställd som 
nationell koordinator.

FLORAVÄKTARRÅDET
Floraväktarrådet hade sitt årliga möte i Nässjö den 27 november. I floraväktarrådet ingår

• Mora Aronsson – ArtDatabanken, länsansvarig i Uppsala län
• UllaBritt Andersson – SBF
• Sebastian Sundberg – ArtDatabanken
• Åke Widgren – länsansvarig i Blekinge
• Henrik Josefsson – Länsstyrelsen i Örebro län. 

Gruppen har en rådgivande funktion och är ett diskussionsforum för att ge stöd i verksam
heten. Vid mötet diskuterades bl.a.

• Artportalen – validering mm 
• Handledning för Floraväktarna
• Kommande möte för de regionala samordnarna
• Ekonomi
• Floraväktarläger 
• Fokusarter 2018 

INFORMATIONSVERKSAMHET
Vilda Växter nr 2, maj 2017, hade ”Floraväktarna 30 år” som tema.

Fyra nya informationsfoldrar har tagits fram, om mosippa, guckusko och norna, samt en 
generell folder om Floraväktarna.

TRÄFFAR FÖR FLORAVÄKTARE
Den 5–7 maj hölls ett samordnarmöte på Gotland för alla områdesansvariga. Fokus under 
mötet låg på att gå igenom validering av våra floraväktararter i Artportalen.

Helgen 10–11 juni genomfördes en kurs i Delsbo, Hälsingland, varvid ett tiotal deltagare 
deltog.

Ett floraväktarläger hölls den 14–18 juni i Jämtland. Under dessa dagar samlades ett 
tjugotal floraväktare, både nybörjare och mer erfarna. Cirka hundra lokaler för guckusko 
eftersöktes.

VERKSAMHETENS OMFATTNING
Runt 500 floraväktare har varit aktiva i landet under 2017. Antalet omfattar allt ifrån perso
ner som rapporterat en lokal/art till personer som besökt många lokaler. Många län skulle 
behöva fler aktiva floraväktare.

Sammanlagt besöktes 5 876 lokaler för de hotade arterna. Antalet besökta lokaler var år 
2017 något färre än 2016, eftersom floraväktarna efter önskemål från finansiärerna även 
ägnat sig åt att eftersöka ett antal s.k. Annexarter, se nedan. 

Årligen försöker Floraväktarna prioritera några arter nationellt – och det kan behövas 
mer än en säsong för att besöka alla lokaler. Så var fallet med arterna som prioriterades 
2016, mosippa (285 rapporter) och knottblomster (16 rapporter). 2017 prioriterades norna 
(6 rapporter) och strandlummer (ca 85 rapporter).

Vidare har närmare 1500 lokaler för nära hotade (NT) arter besökts.
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Beträffande Annexarterna (enligt Annex II/IV/V i EU:s art o habitatdirektiv) så har 
Floraväktarna besökt 403 lokaler för arter inom Annex 2 och 4, samt 792 lokaler för arter 
inom Annex 5, vilket innebär 1195 unika lokaler. Överlägset flest lokaler var för slåtter
gubbe (675), men även guckusko noterades mycket (238 lokaler). Resultatet ska Sverige 
redovisa till EU 2019.

Mer information redovisas i den särskilda verksamhetsberättelsen för Floraväktarna.

FLORAVÅRDSFRÅGOR
Nationalpark eller kalkbrott på norra Gotland
2017 har varit ett framgångsrikt år i arbetet med att skydda Bästeträskområdet. Fören
ingens synpunkter har vunnit gillande hos landets nationella myndigheter – ett resultat av 
konstruktivt arbete under många år.

Föreningen har sedan 2005, tillsammans med Gotlands Botaniska Förening, arbetat dels 
för att bilda nationalparken Bästeträsk, dels för att förhindra nya kalkbrott i det världs
unika området på norra Gotland. Nordkalk och SMA Mineral vill bryta kalksten och söker 
tillstånd för att kunna öppna nya stora kalkbrott hos miljödomstolen. En utvidgad bryt
ning kommer oundvikligen att allvarligt skada både naturvärden och vattenförsörjning på 
sätt som aldrig kan repareras.

NATURA 2000-OMRÅDET BÄSTETRÄSK
Föreningen föreslog i oktober 2014 att Länsstyrelsen i Gotlands län och Naturvårdsverket 
skulle anmäla det världsunika området Bästeträsk till Natura 2000. Detta skedde, och 
beslut fattades av Regeringen den 31 augusti 2015. Beslutet överklagades av Nordkalk och 
SMA Mineral hos Högsta förvaltningsdomstolen, som fastställde Regeringens beslut den 
29 juni 2017. 

EUkommissionen beslöt den 12 december 2017 att området SE0340120 Bästeträsk 
(med Ojnaremyr, Nordkalks och SMA Minerals mark) om 6540 hektar ska ingå i det 
ekologiska nätverket Natura 2000. Detta innehåller Europas värdefulla och hotade natur
typer samt växt och djurarter. Genom Art och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet har  
Natura 2000områden starkt lagligt skydd. 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMAR
Efter beslutet den 29 juni 2017 i Högsta Förvaltningsdomstolen återupptog Mark och 
miljö överdomstolen hösten 2017 prövningen av Nordkalks och SMA Minerals vilande
förklarade täktärenden, som överklagats av Föreningen efter domen i Mark och miljö
domstolen den 2 juni 2014.

Mark och miljööverdomstolen hämtade med början i juli 2017 in synpunkter från 
företagen och de andra parterna (bl.a. Svenska Botaniska Föreningen) rörande ärendenas 
fortsatta beredning. Nordkalk yrkade att domstolen skulle bortse från beslutet om Natura 
2000, dvs. inte tillämpa miljöbalken och EUdomstolens prejudicerande domar. Bolaget 
ville inte heller göra några nya undersökningar för att komplettera ansökningshandling
arna. SMA Mineral ville att företagets ansökan skulle vilandeförklaras, vilket Mark och 
miljööverdomstolen avslog den 12 oktober.

SMA Mineral ansökte under 2016 om tillstånd att bryta kalk mot djupare nivåer utanför 
men nära gränsen mot Natura 2000området. Markoch miljööverdomstolen avslog bola
gets ansökan den 1 september 2016, med motiveringen att Natura 2000området skulle 
skadas på ett sätt som inte är förenligt med Art och habitatdirektivet och miljöbalken. 
Beslutet överklagades av SMA Mineral till Högsta domstolen, som den 15 december 2017 
beslöt att inte lämna prövningstillstånd, varigenom avslagsbeslutet vann laga kraft.

Handläggningen fortsätter under 2018 med de båda bolagens täktansökningar inom 
Natura 2000området.
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FÖRSTUDIEN OM NATIONALPARKEN BÄSTETRÄSK
Förstudien i syfte att bilda nationalparken Bästeträsk startade den 22 juni 2016 av Natur
vårdsverket. Man ska tillsammans med Havs och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i 
Gotlands län och Region Gotland utreda förslaget att bilda nationalparken. Föreningen 
besökte utredningen och lämnade synpunkter i slutet av april 2017.

En första rapport från förstudien presenterades den 2 oktober 2017. Då gavs besked om 
att de fyra organisationerna beslutat fortsätta till ett nästa steg i förstudieprocessen och 
fördjupa sig i ett antal frågor. 

Förstudieområdet på norra Gotland omfattar cirka 10 900 hektar landområde samt 
de marina miljöerna i direkt anslutning till områdets cirka 3 mil långa kust. I förstudie
området ingår cirka 300 hektar odlad mark, 700 hektar våtmark, 7 400 hektar skog, 1 500 
hektar övrig öppen mark och 950 hektar sjöar. Bästeträsk, den största sjön, har arealen 665 
hektar. 

Förstudien ska fördjupas och beräknas slutredovisad sommaren 2018. Därefter avgörs 
hur arbetet med nationalparken ska fortsätta, vilket bland annat omfattar markförvärv och 
statsmakternas beslut att bilda nationalparken.

Föreningen framförde i april 2017 att de mark och vattenområden som ligger inom 
förstudieområdet men utanför nationalparken ska skyddas med områdesskydd enligt 
miljöbalken.

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV
Föreningen har i skrivelse den 19 december 2017 tillstyrkt Länsstyrelsens i Gotlands län 
förslag att hela området i Förstudien nationalparken Bästeträsk utses som område av 
riksintresse för friluftsliv och skyddas med stöd av miljöbalkens bestämmelser för områ
desskydd.

ÖVRIGT BETRÄFFANDE NORRA GOTLAND
Föreningens skrivelser till Miljödomstolarna m.m. finns på hemsidan (www.svenskbotanik.
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 i domstols
förhandlingarna.

Invasiva arter
I styrelsen har Tore Mattsson bevakat frågan. SBF var inbjuden till och deltog i informa
tionsmöte och workshop i januari på Naturvårdsverket om implementeringen av de nya 
EUreglerna om invasiva arter. SBF representerades på mötet av Tore Mattsson.

TILL MINNE AV NILS LUNDQVIST
Föreningens ordförande 1981–1988, Nils Lundqvist (1930–2017) avled 12 december 2017. 
Han var även redaktör för Svensk Botanisk tidskrift 1973–1975, och utsågs till hedersmed
lem i Föreningen år 2000. Utförligare minnesord kommer i Svensk Botanisk Tidskrift 
under våren 2018.
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TACK
Slutligen vill vi alla i styrelsen för Svenska Botaniska Föreningen rikta ett tack till alla, 
medlemmar och andra, som har gjort verksamheten under år 2017 möjlig!

Svenska 
Botaniska 
Föreningen

Eva Waldemarson Magdalena Agestam

Stefan Andersson UllaBritt Andersson

Gunnar Björndahl Stefan Grundström

Olof Janson Jennie Jonsson

Johanne Maad Göran Mattiasson

Tore Mattsson Håkan Sundin


