Verksamhetsberättelse för
Botaniska föreningen i Västmanlands län 2016
Verksamhetsberättelsen omfattar kalenderåret 2016.
Medlemmar
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 100 betalande medlemmar, vilket är en ökning med
fyra 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 fem protokollförda styrelsemöten.
Medlemsmöten
20 mars
Årsmöte, Ramnäs. Barbro Risberg berättade om och visar bilder av orkidéer i Europa.
Det blev även information om länsinventeringen av kärlväxter, floraväkteriet och årets
växt (resultat 2015 och information om 2016 års art).
20 november Höstmöte, Ramnäs. Mötet inleddes på besökscentret ”Elden & Skogen” vid Ramnäs
Hotell & Konferens. Därefter fortsatte mötet i Vita Skolan i Ramnäs. Där informerades
bland annat om årets växt: smörbollar 2016 och svart trolldruva 2017. Vidare
informerades om länsinventeringen av kärlväxter samt floraväkteriet.
Utflykter
20 februari

Vinterbotanik på Björnön, Västerås.

12 juni

Gemensam inventering i den gemensamma atlasrutan 12G4i i Bännbäck invid Dalälven
i den nordligaste delen av länet.

19 juni

De vilda blommornas dag i Virsbo. Samarrangemang med Ramnäs-Virsbo Naturklubb,
Naturskyddsföreningen och Svenska Botaniska Föreningen.

19 juni

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

19 juni

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

2 juli

Brandområdet. Utflykt tillsammans med Örebro Läns Botaniska Sällskap.

9–10 juli

Inventeringshelg vid Dalälven i atlasrutorna 12G3i och 12G4i.

30 juli

Floraväktarutflykt till Koberg och Jädersbruk, Arboga.

14 augusti

Gemensam inventering i den gemensamma atlasrutan 12G4i i Bännbäck invid Dalälven
i den nordligaste delen av länet.

3 september Floravandring i Köping
18 september Kryptogamer – lavar, mossor och svampar. Ängsö.
Inventeringar
2016 blev ännu ett rekordår för länsinventeringen av kärlväxter. Sedan starten för länsinventeringen
2009 har 132 838 fynd av kärlväxter lagts in i Artportalen till och med 31 december 2016, varav
31 314 nya fynd under 2016. En starkt bidragande orsak till det stora antalet fynd är att Hans
Rydberg har lagt in 16 470 fynd under de inventeringar som han gjort för Västerås kommun under
2016.
Vid årets utgång var 74 av länets 278 atlasrutor bokade, däribland nio föreningsrutor. Vid tre tillfällen
har föreningen bjudit in till inventering av de gemensamma atlasrutorna 12G3i och 12G4i i Bännbäck
invid Dalälven.
Floraväkteriet
Under året har totalt 523 besök registrerats i floraväkteriet på sammanlagt 334 lokaler för nationellt
rödlistade växter och 146 lokaler för länslistade växter, totalt 480 lokaler. 17 floraväktare har varit
mer eller mindre aktiva.
Prioriterade arter i floraväkteriet under året har varit mosippa och knottblomster. De flesta nutida
lokalerna för mosippa har besökts, totalt 31 stycken. Mosippa har återfunnits på 30 av dem, men ofta
i få exemplar. För knottblomstret är läget allvarligare. En enda planta återfanns på de tre besökta
lokalerna. Fortsatt eftersök kommer att ske under 2017.
Årets floraväktarutflykt gick till Arboga den 30 juli, där först Koberg och sedan Jädersbruk besöktes.
Resultatet från floraväkteriet har redovisats för bidragsgivarna – Svenska Botaniska Föreningen och
Länsstyrelsen.
Einar Marklund deltog i ett möte för floraväktarsamordnare i Nässjö 28 april – 1 maj.

Årets växt 2016: Smörbollar
Tidigare fanns rapporter i Artportalen från Norberg (6 lokaler), Fagersta (1), Köping (1), Skinnsberg (2)
och Arboga (1). Vid en föreningsutflykt till Norberg återfanns arten på 3 lokaler: Kallmora (59 ex),
Håhyttan (24 ex) och Håtorpet (9 ex). Däremot återfanns arten inte vid Gäsjö. Även de två övriga
lokalerna i Norberg har besökts, dock utan fynd. Lokalerna i Fagersta och Köping har besökts tidigare
år och då utan återfynd. Lokalerna i Skinnsberg och Arboga besöktes inte.
Blåsippan
Två nummer av förenings medlemstidning Blåsippan har sammanställts och sänts till samtliga
medlemmar. Redaktionen består av Jan Petersson och Tina Nordberg.
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 på Svenska Botaniska Föreningens föreningskonferens i Uppsala den 5-6 mars
2016.
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