
 

Verksamhetsberättelse för  
Botaniska föreningen i Västmanlands län 2014 

Verksamhetsberättelsen omfattar kalenderåret 2014. 

Medlemmar 
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 87 betalande medlemmar. 
Medlemsavgifterna har varit 100 kronor per person och 120 kronor för familj. 

Styrelsens sammansättning 
Bengt Stridh (ordförande), Inger Karlsson (vice ordförande), Kenneth Nordberg (kassör), Jan 
Petersson (sekreterare), Einar Marklund, Bo Eriksson, Tina Nordberg och Tom Sävström. 

Revisor 
Kjersti Jones 

Revisorssuppleant 
Arne Persson 

Valberedning 
Seppo Ormiskangas (sammankallande) och Hans Klinga. 

Styrelsemöten 
Föreningen har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten.  

Medlemsmöten 
23 mars Årsmöte, Ramnäs. Tommy Lennartsson visade bilder och berättar om Norbergs natur 

samt informerar om åtgärdsprogrammet för fältgentiana. 

16 november Höstmöte, Ramnäs. Kerstin Isaksson, stadsbiolog i Västerås kommun, berättade om 
sitt arbete. Även information om länsinventeringen av kärlväxter, floraväkteriet, årets 
växt 2014 och 2015, naturvårdsplan för Västmanlands län samt information om 
förekomsten av svedjenäva i det stora brandområdet.  

Kurser 
10 april  Kurs i användning av Artportalen 2, Studiefrämjandet i Västerås. 

16 september  Floraväkterirapportering i Artportalen, Studiefrämjandet i Västerås. 

 
  



 

Utflykter 
8 mars  Bombmurkla och rökpipsvamp i skogarna utanför Surahammar. Inbjudan från  

Naturskyddsföreningen i Surahammar. 

24 maj  Inventering i den gemensamma atlasrutan i Norberg 

3 juni  Floravandring vid Anundshög. Naturskyddsföreningen i Västerås inbjuden.  

15 juni  De Vilda Blommornas dag. Vandring i Norsa, Köping. Samarrangemang med 
Naturskyddsföreningen och Svenska Botaniska Föreningen. 

15 juni  De Vilda Blommornas dag. Vandring till Kohagens naturreservat. Samarrangemang 
med Naturskyddsföreningen, Ramnäs Virsbo Naturklubb och Svenska Botaniska 
Föreningen. 

15 juni De Vilda Blommornas dag. Vandring i Vedby Hage. Samarrangemang med 
Naturskyddsföreningen och Svenska Botaniska Föreningen. 

5 – 6 juli Inventeringsläger i den gemensamma atlasrutan i Norberg.  

27 juli  Utflykt till årets växt slåtterblomma. 

16 augusti Inventering i den gemensamma atlasrutan i Norberg. 

23 augusti Inventering i atlasruta i Köpings kommun. 

6 september  Inventering i atlasruta i Köpings kommun. 

5 oktober Mossor från början, Strömsholm slott. 

9 november  Lavar från början, Gäddeholm. 

Inventeringar 
Inventeringen av kärlväxtfloran i länet har fortskridit under året. Hittills har 64 atlasrutor bokats av 
27 inventerare och en förening. Dessutom har föreningen gemensamt inventerat i sju rutor. Sedan 
starten för länsinventeringen 2009 har cirka 77 000 fynd av kärlväxter lagts in i Artportalen till och 
med 2014.  

En inventering av ”årets växt” slåtterblomma, Parnassia palustris, har genomförts i länet, med 
resultatet att 51 lokaler för arten har påträffats. Rapporteringen har gjorts av 14 personer. 

Floraväkteriet 
Totalt 236 besök har gjorts i floraväkteriet på sammanlagt 211 besökta registrerade lokaler, något 
färre än 2013. Av de besökta lokalerna är 139 lokaler för nationellt rödlistade arter och 72 lokaler för 
arter som är listade i länet. Under året har 18 listade floraväktare varit mer eller mindre aktiva. 

På grund av brandrök och att det bokade hotellet behövdes för evakuerade från brandområdet blev 
den nationella träff för floraväktarsamordnare, som föreningen skulle ha varit värd för i Fagersta den 
8-10 augusti, flyttad. Träffen flyttades till Bålsta, där nationell floraväktarsamordnare hade möjlighet 
att med kort varsel arrangera möteslokal och exkursioner. 



 

Blåsippan 
Två nummer av förenings medlemstidning Blåsippan har sammanställts och sänts till samtliga 
medlemmar. 

Webbplats 
Föreningens webbplats www.bfiv.se har hållits uppdaterad under året. 

Samverkan 
Föreningens aktiviteter har bedrivits i samarbete med Studiefrämjandet. 
Flera av föreningens aktiviteter har även skett i samverkan med Naturskyddsföreningens 
lokalavdelningar och Svenska Botaniska Föreningen.  

Övrigt  
Under året har arbetet med att digitalisera Ulf Malmgrens kartotek avslutats i och med att samtliga 
uppgifter lagts in i Artportalen. Kartoteket är ett av de viktiga underlagen för Västmanlands Flora. 
Arbetet har finansierats av Svenska Botaniska Föreningen. 
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Tina Nordberg Tom Sävström 
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