Verksamhetsberättelse för
Botaniska föreningen i Västmanlands län 2015
Verksamhetsberättelsen omfattar kalenderåret 2015.
Medlemmar
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 96 betalande medlemmar, vilket är en ökning med
åtta medlemmar jämfört med föregående år.
Medlemsavgifterna har varit 100 kronor per person och 120 kronor för familj.
Styrelsens sammansättning
Bengt Stridh (ordförande), Tina Nordberg (vice ordförande), Kenneth Nordberg (kassör), Jan
Petersson (sekreterare), Einar Marklund, Bo Eriksson och Tom Sävström.
Revisor
Arne Persson
Revisorssuppleant
Lars Gustavsson
Valberedning
Seppo Ormiskangas (sammankallande) och Hans Klinga.
Styrelsemöten
Föreningen har under året haft sju protokollförda styrelsemöten.
Medlemsmöten
22 mars
Årsmöte, Ramnäs. Niclas Bergius, länsstyrelsen, berättade om den stora skogsbranden
i Västmanland 2014. Det blev även information om länsinventeringen av kärlväxter,
floraväkteriet och årets växt (resultat 2014 och info om 2015 års art).
15 november Höstmöte, Ramnäs. Bo Eriksson höll föredraget Blommande öar, med berättelser och
bilder från sina resor till Teneriffa, Mallorca, Kreta och Cypern. Även information om
floraväkteriet, årets växt 2015 och 2016, länsinventeringen av kärlväxter och Flower
Meet inventering av svedjenäva i det stora brandområdet.
Offentliga föredrag
1 april
Den stora skogsbranden i Västmanland, Stadsbiblioteket Västerås.
9 november Livets återkomst i brandområdet, Kyrkbacksgården, Västerås. Samarrangemang med
Naturskyddsföreningen och Västmanlands Ornitologiska Förening

Kurser
27 juni

Gräs- och halvgräs från början, Surahammar.

Utflykter
7 juni

Gemensam inventering av atlasruta i Arboga kommun.

14 juni

De vilda blommornas dag i Norsa, Köping. Samarrangemang med
Naturskyddsföreningen och Svenska Botaniska Föreningen.

14 juni

De vilda blommornas dag i Salatrakten. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen
och Svenska Botaniska föreningen.

14 juni

De vilda blommornas dag med besök i Jodsbo och Brinken utanför Surahammar.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen, Ramnäs-Virsbo Naturklubb och
Svenska Botaniska föreningen.

14 juni

De vilda blommornas dag i Vedby hage, Västerås. Samarrangemang med
Naturskyddsföreningen och Svenska Botaniska Föreningen.

28 juni

Blomstervandringar i Salatrakten. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

5 juli

Utflykt till det stora brandområdet för att titta på blommande svedjenäva vid
Uvberget.

7 juli

Blomstervandringar i Salatrakten. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

19 jul

Blomstervandringar i Salatrakten. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

22 juli

Extrainsatt utflykt till brandområdet för att titta de första funna plantorna av
brandnäva i Västmanlands län. Med på utflykten var SVT Västmanland. Sveriges
Radion sände ett inslag om fyndet den 21 juli. VLT publicerade artikeln ”Sensationellt
växtfynd i brandskadad skog” den 22 juli.

26 juli

Gemensam inventering av atlasruta i Arboga kommun.

22 augusti

Mossor från början, Norberg.

5 september Svampar från början, Gatstugan, norr om Surahammar. Samarrangemang med
Naturskyddsföreningen.
4 oktober

Lavar från början, Lapplands naturreservat.

Inventeringar
Inventeringen av kärlväxtfloran i länet har fortskridit under året. Hittills har 69 atlasrutor bokats av
29 inventerare och en förening. Dessutom har föreningen gemensamt inventerat i sju rutor. Sedan
starten för länsinventeringen 2009 har drygt 101 000 fynd av kärlväxter lagts in i Artportalen till och
med 2015. Hans Rydbergs inventering för Västerås Stad har bidragit till ett extra stort antal fynd
under 2015.

Den 10-12 juli genomfördes en inventeringshelg i brandområdet. Totalt 27 personer, varav 16 från
BFiV och elva från andra delar av landet, mötte upp till inventeringshelgen, som fick namnet Flower
Meet. Inventeringshelgen och det senare fyndet av brandnäva i brandområdet uppmärksammades i
två artiklar skrivna av Bengt Stridh i Vilda Växter liksom av VLT i artikeln ”Brandväxt lockade långväga
besökare till inventeringshelg”. Resultat från årets inventering i brandområdet presenterades av
Bengt Stridh vid seminariet ”Fire in the forest, threat or opportunity?” vid SLU i Uppsala den 11
november.
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.
Den 11 augusti arrangerades en floraväktarutflykt till Lungdals naturreservat norr om Saladamm.
Årets växt
Årets växt 2015 var ögonpyrola. Under året rapporterades arten från tre lokaler i länet. Fem tidigare
kända lokaler för ögonpyrola har besökts under 2015, dock utan att återfinna arten.
Blåsippan
Två nummer av förenings medlemstidning Blåsippan har sammanställts och sänts till samtliga
medlemmar. Redaktionen består av Jan Petersson och Tina Nordberg. Tidskriftsutbyte har gjorts med
sex föreningar
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
Bo Eriksson deltog i Svenska Botaniska Föreningens föreningskonferens den 7-8 mars.
Den 25 mars höll Bengt Stridh ett föredrag om BFiV i Örebro för Örebro Läns Botaniska Sällskap.
Einar Marklund deltog i xxx i Uppsala den 28 april.
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