Verksamhetsberättelse för
Botaniska föreningen i Västmanlands län 2018
Verksamhetsberättelsen omfattar kalenderåret 2018.
Medlemmar
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 110 betalande medlemmar, vilket är en ökning med
åtta medlemmar jämfört med föregående år. Medlemsavgifterna har varit 120 kronor per person och
150 kronor för familj.
Styrelsens sammansättning
Bengt Stridh (ordförande), Tina Nordberg (vice ordförande), Kenneth Nordberg (kassör), Jan
Petersson (sekreterare), Einar Marklund, Bo Eriksson och Tommy Abrahamsson.
Revisor
Lars Gustavsson
Revisorssuppleant
Arne Persson
Valberedning
Seppo Ormiskangas (sammankallande) och Hans Klinga.
Styrelsemöten
Föreningen har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten.
Medlemsmöten
25 mars
Årsmöte, Ramnäs. Mora Aronsson, konsulent vid Artdatabanken, berättade om
invasiva arter. Det blev även information om länsinventeringen av kärlväxter,
floraväkteriet och årets växt.
11 november Höstmöte, Ramnäs. Tom Sävström visade bilder och berättade om svampfloran i
ängsmarker. Vidare informerades om länsinventeringen, årets växt och
Botanikdagarna 2018.
Utflykter
22 maj
17 juni

Björnövandring. Denna gång hölls vandringen på den biologiska mångfaldens dag.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Västerås.
De vilda blommornas dag på olika platser. Samarrangemang med Ramnäs-Virsbo
Naturklubb, olika kretsar av Naturskyddsföreningen och Svenska Botaniska
Föreningen.

8 juli

Utflykt i Botanikdagarnas fotspår. Dagen efter Botanikdagarnas slut arrangerade
Botaniska Föreningen i Västmanlands län en utflykt/inventeringsdag öppen för alla
intresserade. Arrangemanget utgick från Sätra Brunn.

21–22 juli

Inventeringsläger med Västerkvarns vandrarhem som utgångspunkt.

1 september Floraväktarexkursion till Bastnäsfältet, Riddarhyttan.
23 september Svamputflykt i skogarna kring Sala.
Länsinventeringen av kärlväxter
Inventering av kärlväxtfloran i länet har fortskridit under året. Hittills har 70 atlasrutor bokats av 29
inventerare och en förening. Dessutom har föreningen 18 gemensamhetsrutor. 17 784 fynd av
kärlväxter från Västmanlands län under 2018 var inlagda i Artportalen den 23 februari 2019. Sedan
den officiella starten av länsinventeringen den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2018 har
totalt 168 541 fynd av kärlväxter lagts in i Artportalen.
Floraväkteriet
Föreningen har ansvarat för floraväkteriet i länet. Under det gångna året har länets floraväktare varit
flitiga. Under året har totalt 469 lokaler besökts av 20 floraväktare. 121 lokaler för nationellt hotade
kärlväxter (CR, EN, VU) i länet har besökts och på 114 av dessa har förekomsterna funnits kvar. Några
är också nyregistreringar.
Floraväktare har på flera av lokalerna bidragit med insatser för att bevara förekomsterna genom
bland annat biotopvårdande insatser.
En femårsrapport ”Förekomst och övervakning av rödlistade och sällsynta kärlväxter i Västmanlands
län” har tagits fram och publicerats i Länsstyrelsens rapportserie, rapport 2018:05.
Botanikdagarna 2018
Botaniska Föreningen i Västmanlands län har varit värd för Svenska Botaniska Föreningens
arrangemang Botanikdagarna 2018. Arrangemanget genomfördes den 4–8 juli 2018 med Sätra Brunn
som utgångspunkt. Styrelsen i BFiV har fortlöpande haft kontakter med SBF angående
botanikdagarnas utförande i allt från praktiska arrangemang till att presentera lämpliga
exkursionsmål. Flera av föreningens medlemmar har också varit med som exkursionsledare och
övriga funktionärer under arrangemanget. Föreningen har fått full kostnadstäckning från Svenska
Botaniska Föreningen.
Årets växt 2018: Gullpudra Chrysosplenium alternifolium, kustgullpudra C. oppositifolium och
polargullpudra C. tetrandrum
Av årets tre arter var gullpudra Chrysosplenium alternifolium aktuell för Västmanlands län.
Föreningen har uppmanat medlemmarna att ta hjälp av Artportalen för att se var gullpudra varit
rapporterad. Totalt noterades 35 poster för gullpudra i Artportalet för 2018. Förekomster är
rapporterad från 13 lokaler. Två av posterna avsåg lokaler där gullpudra har funnits tidigare, men ej
har påträffats under året.

Blåsippan
Två nummer av förenings medlemstidning Blåsippan har sammanställts och sänts till samtliga
medlemmar. Ett extra nummer, finansierat av Svenska Botaniska Föreningen, producerades som
program- och informationsskrift för Botanikdagarna 2018. Redaktionen har bestått av Jan Petersson
och Tina Nordberg.
Webbplats
Föreningens webbplats www.bfiv.se har hållits uppdaterad under året.
Facebook
En ny sluten Facebookgrupp med namnet Vilda växter i Västmanland startades den 2 september.
Gruppen hade vi årsskiftet cirka 125 medlemmar och har haft en hög aktivitet.
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 har representerat föreningen på SBF:s föreningskonferens den 10–11 mars.
Bengt Stridh har deltagit i nationellt samordnarmöte i Skellefteå 1–4 juni gällande floraväkteriet.
Föreningen har i olika sammanhang synts i de lokala medierna, däribland Västmanlands Läns
Tidning (Botanikdagarna), och Svensk Botanisk Tidskrift (Botanikdagarna), Teveronikan
(Botanikdagarna) och Land (artikel om mistel).
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