Botaniska Sällskapet i Jönköping

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

Allmänt
Verksamhetsåret 2017 har omfattat sju möten med föredrag och bildvisning och åtta exkursioner
inklusive de Vilda Blommornas dag. Årsmötet med efterföljande föredrag hölls den 8 februari.
Sammankomsterna inomhus har hållits i Länsstyrelsens lokaler.
Botaniska Sällskapet är sedan 2016 anslutet till Studiefrämjandet som håller till på Rosenbergsgatan.
Flertalet styrelsemöten och floramöten har hållits hos Studiefrämjandet, som gett värdefull service
med bland annat kopiering.
Jönköpings kommuns kultur- och fritidsnämnd har under året anslagit 3000 kr till Sällskapets
verksamhet.
Sällskapet är medlem i Föreningen Smålands Flora och i Svenska Botaniska Föreningen.
Göte Bengtsson företrädde Sällskapet på Svenska Botaniska Föreningens årsmöte och konferens i
Uppsala i mars. Lennart Persson deltog också i egenskap av revisor i SBF.
Botaniska Sällskapet i Jönköping är alltjämt en av Sveriges mest aktiva lokala botaniska föreningar.
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Lennart Persson, kassaförvaltare
Bodil Enander
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Agneta Åsgrim Berlin, programsamordnare

Revisorer:
Åke Jönsson och Ulla Staaf
Kerstin Pilkvist, suppleant
Valkommitté:
Britta Pilkvist, sammankallande
Tomas Fasth och Leif Thörne

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under året och därutöver två särskilda möten om
Södra Vätterbygdens flora, innan ansvaret för floraarbetet övertogs av den nya redaktionskommittén.
Styrelsen har under året särskilt diskuterat intern och extern information, rekrytering av nya
medlemmar, hur vi ska få fler medlemmar att aktivt delta i sällskapets arbete och behovet av att
skola in nya styrelseledamöter. I övrigt har starkt fokus legat på arbetet med Södra Vätterbygdens
flora.
Intern och extern information
I väntan på en permanent lösning har hemsidan en tillfällig adress: http://web.comhem.se/bsj/.
Vår medlem Åke Jönsson har skött sidan.
Under sommaren 2017 startades Facebookgruppen Botaniska Sällskapet Jönköping.
Normalt har styrelsen påmint medlemmarna om kommande programpunkter via e-post till de
medlemmar som har angett en e-postadress. E-postadress kan anmälas till kassaförvaltaren:
lenper51@gmail.com.
Styrelsen har skrivit korta referat från Sällskapets träffar och samtidigt påannonserat kommande
aktivitet. Referaten har införts i Jönköpings-Posten under ”Nytt från läsarna”.
Sällskapet har bidragit med aktivitet i kommunens folder över guidningar i naturen.

Ekonomi
Sällskapets ekonomiska ställning framgår av separat årsredovisning. Tillgångarna i florafonden har
förvaltats med inriktning mot en trygg placering och värdeutveckling.
Medlemsantal
Sällskapet hade den 31 december 2017 115 medlemmar som betalat medlemsavgift. Under året har
15 medlemmar lämnat Sällskapet och 8 medlemmar har tillkommit.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften 2017 har varit 100 kr för vuxen och 10 kr för ungdom under 20 år.
Naturvård
Sällskapet har under året varit representerat i Naturvårdsrådet
i Jönköpings kommun genom Magnus Thorell och Marianne
Rydén.
Göte Bengtsson representerar Sällskapet i länsstyrelsens
skötselråd för naturreservatet Bondberget. Rådet har inte haft
något möte under 2017. Martin Sjödahl som representerat
Sällskapet i kommunens skötselråd för naturreservatet
Rocksjön lämnade uppdraget under året.
Några av föreningens medlemmar har deltagit i
ArtDatabankens floraväkteri.
Lokalen för gatmålla på Studiegatan har hållits under uppsikt.
Råd om bevarandet av fågelarven i en plantering vid Västra
torget har framförts till tjänstemän på kommunen.

Fågelarv, Västra torget. Foto: Martin Sjödahl

Remissvar
Sällskapet har avgett yttranden till Jönköpings kommuns stadsbyggnadsnämnd rörande detaljplan för
Bankeryd Torp 1:11 och detaljplan för bostäder på Kortebo 4:9 m fl.
Arkiv
Sällskapets arkiv med protokoll och andra viktiga handlingar förvaras sedan 2014 på Jönköpings läns
folkrörelsearkiv, som håller till i Arkivhuset.
Södra Vätterbygdens flora
På årsmötet 2016 presenterade styrelsen ett dokument rörande ”Mål och översiktlig plan för
slutförandet av projektet Södra Vätterbygdens flora”, där inriktningen var att projektet ska slutföras
under 2018. Målet är dels att åstadkomma en tryckt publikation, dels att relevanta uppgifter från
inventeringen ska läggas in i Artportalen. Årsmötet ställde sig bakom styrelsens intentioner.
Planeringen och ledningen av projektet sköttes fram till våren 2017 av styrelsen. I mars fastställdes
en mera detaljerad projektplan och en redaktionsgrupp fick överta ansvaret för att genomföra
floraprojektet. Redaktionsgruppen utgörs av styrelseledamöterna Göte Bengtsson (sammankallande),
Lennart Persson, Marianne Rydén, Magnus Thorell och Agneta Åsgrim Berlin. I gruppen ingår
också Kjell-Arne Olsson, boende i Åhus och medlem i Lunds Botaniska Förening, som anlitas för
redaktörs- och layoutarbetet. Martin Sjödahl och Hans Thulin adjungeras vid behov. Även andra
medlemmar i Sällskapet medverkar i arbetet på olika sätt.
Allt fokus har under år 2017 legat på den kommande tryckta publikationen, medan arbetet med att
lägga in uppgifterna i Artportalen får bli en senare fråga. Floran avser kärlväxter och ska omfatta det
utvidgade området, det vill säga hela Jönköpings kommun och Habo socken. Också materialet från
Smålands Flora-projektet utnyttjas, liksom uppgifter från Habofloran och i viss mån Västergötlands
flora för Habo socken samt andra intressanta växtfynd från senare tid hämtade från Artportalen.
Redaktionsgruppen har haft möten med ungefär en månads intervall. I övrigt hålls tät kontakt via epost. Hans Thulin blev klar med en första version av den omfattande artförteckningen (cirka 2400
taxa) i december 2017; den har fortlöpande redigerats av redaktören. Fortsatt granskning och komplettering av dessa uppgifter ska göras. Ett stort antal foton har samlats in, främst från medlemmar i
2

Sällskapet. Utformningen av utbredningskartor har fastställts och arbetet med att omarbeta befintliga
utkast till textavsnitt och skriva nya avsnitt har inletts.
Det är en krävande uppgift att föra projektet i hamn inom den planerade tidsramen. Styrelsen noterar
med stor tillfredsställelse att flera medlemmar utanför styrelsekretsen deltar i arbetet.
Några intressanta floranoteringar från trakten
Under 2017 har styrelsen som vanligt vid styrelsemötena dryftat sina senaste botaniska erövringar.
Några intressanta noteringar från vår bygd utöver det som nämns under exkursionsreferaten:
•

Martin Sjödahl upptäckte vårvicker utmed Valhallavägen vid Skäktabacken, nära Dalviks centrum.

•

Agneta Åsgrim Berlin har hittat en intressant viol på Skäktabacken, Viola odorata Sulphurea. Denna svavelgula varietet av luktviol salufördes från slutet av 1800-talet i M P Andersens handelsträdgård, belägen på
Skäktabacken. Möjligen är den kvarstående från denna tid. Agneta har vidare observerat brokiris i Dunkehallaravinen – inte tidigare noterad i Jönköping i Artportalen.

•

Magnus Thorell har noterat dvärgvårlök på Dunkehalla kyrkogård och återsett ängsvårlöken i Huskvarna.

•

Göte Bengtsson har hittat aftonstjärna utanför Järstorps hembygdsgård.

•

Marianne Rydén har hittat ett hundratal vårtörel på Hedenstorps industriområde.

•

Martin Sjödahl har sett råttsvingel vid ICA Kvantum i Huskvarna, en krassing (troligen rundkrassing) vid
resecentrum och åkerkulla på jordhög vid Strandängen.

•

Magnus Thorell har sett ett stort bestånd med bolmört nedanför Strandgården på Visingsö. Han har vidare
konstaterat att havssäven i Erstadskärret på Visingsö grävts bort. Han har där hittat strandskräppa, som är
ny i trakten; dessutom blåmålla, tiggarranunkel, ävjebrodd och vattenskräppa där det inte var bortgrävt.
Vid Villavägen i Bankeryd har han hittat guldreseda som inte setts här tidigare. Det är en kalkgynnad
vägkantsväxt.

Vårvicker. Foto: Martin Sjödahl

Aftonstjärna. Foto: Göte Bengtsson

Sammankomster
18 januari. Kända och okända pärlor i Jönköpings läns natur (34 deltagare)
Årets första möte var välbesökt. Johan Rova, medlem i Sällskapet och reservatsförvaltare på
Länsstyrelsen, berättade om kända och okända pärlor i Jönköpings läns natur. I länet finns cirka 140
naturreservat och vi fick se foton från många av dem. Det är stor variation i naturen och växtligheten
i reservaten. Johan tipsade om både lätt tillgängliga och mera svårtillgängliga utflyktsmål. Besök i ett
nytt utsiktstorn på norra delen av Komosse vid gränsen mot Västergötland rekommenderades. Han
underströk hur viktiga åar och bäckar i Habo kommun är som lekplatser för vätteröringen. Vi fick
också se resultatet av återställning av en gammal torvtäkt på Store mosse i Anderstorp.
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8 februari. Årsmöte (ca 20 deltagare)
Årsmöte med sedvanliga förhandlingar under ledning av Martin Sjödahl. Information lämnades om
det pågående projektet Södra Vätterbygdens flora. Efter förhandlingarna erinrade Magnus Thorell i
ett kort inlägg om världskändisen Carl von Linné, som gestaltats av framlidne Bertil Ström. Därefter
visade Caroline Edelstam många förnämliga foton på växter och växtmiljöer på södra Gotland, ett
område hon är väl förtrogen med. Som avslutning visade Gösta Börjeson foton på ett bestånd
blommande, vildväxande julrosor vid Blomberg på Kinnekulle.
Martin Sjödahl avgick som ordförande efter elva år och avtackades med en bok och en orkidé. Åke
Jönsson fick en bok som tack för arbetet med Sällskapets hemsida.
23 februari. Nyttans växter - om vilda växters användning inom medicinen förr och nu (ca 80
deltagare)
Mötet var ett samarrangemang med Bankeryds Trädgårdsförening och hölls i Missionskyrkan i
Bankeryd. Kvällens föredragshållare Kerstin Ljungqvist bor i Dals Rostock, ett litet samhälle i
Dalsland beläget vid foten av Kroppefjäll. Hon har sedan barnsben varit intresserad av växter, inte
bara de sällsynta utan även de vanliga som finns utanför huset och vid vägkanter.
I Dals Rostock bodde och verkade Johannes Henriksson (1853-1935), den svenska medicinalväxtodlingens ”grand old man”. Kerstin berättade mycket levande om Johannes Henriksson, om sitt stora
intresse för örter och deras användning förr och nu, om örtagården vid hembygdsmuseet som hon
varit med och anlagt och om sin bok ”Nyttans växter”. I denna bok beskrivs användningen av över
tusen växter.
22 mars. Gotlands flora (ca 20 deltagare)
Kvällens föreläsare var botanisten Jörgen Petersson från Visby som
presenterade den färska publikationen Gotlands flora i två band. Den
baseras på en systematisk inventering av landskapets kärlväxtflora. Vi
fick se ett stort antal foton på växtmiljöer och olika växtarter. Floran på
Gotland präglas av kalkberggrunden och delvis av det östliga läget och
lång kuststräcka. Redan för några år sedan gavs en annan bok ut:
Gotlands flora – en guide. Den beskriver ett urval fina utflyktsmål och
kan rekommenderas för den växtintresserade som besöker Gotland.
Petersson avtackades med boken om botanikern Erik Leonard Ekman.
9 april. Vandring i ekskogen vid Eklundshov – Mäster Adrians ekplantering i Rådmanshagen
(ca 40 deltagare)
Årets första exkursion gick till ekskogen vid Eklundshov, norr om den framväxande stadsdelen
Strandängen. Agneta Åsgrim Berlin berättade om det värdefulla ekbeståndets nära 300-åriga historia.
År 1733 inleddes plantering av ek för att säkra stadens framtida behov av byggnadsvirke. Området
utgjorde den nordligaste delen av Jönköpings betesallmänning kallad Bymarken. Flera grova ekar är
nu i riskzonen att avverkas för en planerad ny infartsväg till Strandängen.
Markfloran dominerades av mängder av blommande vitsippor. På några gamla ekar visade Tomas
Fasth lavfloran och förekomsten av myror och andra trädlevande insekter. Exkursionen avslutades på
det angränsande koloniområdet som är ett riksintresse för kulturmiljön.
3 maj. Vårvandring i naturreservatet Fiskebäck i Habo (16 deltagare)
Den traditionella vårvandringen gick den 3 maj i naturreservatet Fiskebäck i Habo under Gösta
Börjesons ledning. Området var tidigare en hagmark som kallades Fiskebäcks ängar, men har vuxit
igen till en frodig lövskog med innehållsrik vårflora. Vitsippan dominerade örtfloran, men bland
annat blåsippa, tandrot, gullpudra, svalört, skogsbingel, bäckbräsma och några exemplar av vätteros
fanns att se. På några liggande trädstammar växte blommande harsyra. Det medhavda kaffet dracks
på en bergknalle, med härlig fågelsång. Det var mycket nöjda deltagare som avtackade Gösta med en
applåd.
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17 maj. Stora Ekar i Kohult, Bottnaryd hos Ingemar Levinsson (16 deltagare)
Årets tredje exkursion gick till Kohult utanför Bottnaryd den 17 maj under Lennart Perssons ledning.
På gården som länge skötts av ägarfamiljen Levinsson finns ett levande kulturlandskap med
välhävdade naturbetesmarker. Här finns flera grova ekar, bl a den grövsta i kommunen med en
omkrets på över sju och en halv meter. Den tros vara minst 500 år gammal. Många örter växer här.
En del av dem blommade, som kärrviol, gökärt, humleblomster, majsmörblomma, ängsviol och
styvmorsviol. Ett av de intressantaste fynden var vårspärgel som är ovanlig i våra trakter.
Smörbollarna hade fortfarande bara små blomknoppar. Än vackrare blomning kunde väntas några
veckor senare. Gårdens ägare avtackades med en bok.

Fikapaus i Fiskebäcks ängar. Foto: Agneta Åsgrim Berlin

Kommunens grövsta ek. Kohult. Foto: Göte Bengtsson

10 juni. Sommarresa till Halland (drygt 30 deltagare)
Årets heldagsexkursion gick med buss till Halland den 10 juni med Lennart Persson som reseledare.
Det första stoppet hade planerats av Agneta Åsgrim Berlin, i Femsjö kyrkby i sydvästra Småland,
födelseort för Elias Fries. Han var en av de mest framstående svenska botanikerna under 1800-talet.
Familjen Tengnäs tog emot gruppen och informerade om Friesminnet Femsjö, som förvaltas av
hembygdsföreningen. Ett litet museum berättar om Elias Fries och hans livsgärning.
Färden fortsatte till naturreservatet Gårdshult i södra Halland med slåtterängar, rikkärr och naturbetesmarker. Här finns också några små åkrar där man odlar gamla sädessorter och bevarar numera
sällsynta åkerogräs. En fuktig gammal slåtteräng vid ån Assman har restaurerats genom årlig slåtter,
vilket gjort att olika örter återkommit. Lunchen intogs på värdshuset i Simlångsdalen.
Sista anhalten var Vessingesjön nära Laholm med torrängar på sandmark. Årlig bränning har gynnat
en rik örtflora, och markerna där är Hallands främsta lokal för hotade fjärilar och vildbin. Ett stort
antal månlåsbräken noterades där, vidare bl a slåttergubbe, rotfibbla, hedblomster, monke, kattfot
och hårginst; den senare finns bara i Veinge socken och älskas av kor. Efter avtackning av ciceronen
Krister Larsson anträddes hemfärden efter en givande exkursion.

Prästgården där Elias Fries växte upp.
Båda fotona: Agneta Åsgrim Berlin

Guiden Krister Larsson.
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18 juni. De vilda blommornas dag – Huskvarnabergen (16 deltagare)
Under ledning av Magnus Thorell företogs vandringen i Huskvarnabergens naturreservat med start
kl 14 vid IKHPs anläggning. Cirka 25 grader varmt och frisk vind. Turen gick genom beteshagar och
skogbevuxen mark, förbi en liten före detta åkermark och förbi torpet Hulustorp som en gång var
eget hemman. Magnus kunde berätta om de fina kartor som lantmätaren Duuker ritade över området
på 1600-talet. Ett stort antal blommande växter noterades, bl a solvända som är kalkgynnad och
sällsynt väster om Vättern. Deltagarna njöt av det vackra vädret, av artrikedomen och av att få ta del
av Magnus djupa kunskaper om områdets markanvändningshistoria och flora.
Magnus Thorell och intresserade
deltagare på exkursionen i
Huskvarnabergen.
Foto: Göte Bengtsson

16 augusti. Utflykt till sjön Eckern (13 deltagare).
I härligt sensommarväder hölls exkursionen i terrängen norr om sjön Eckern, som ligger söder om
Taberg. Kvällens guide var Magnus Thorell. Först besöktes en idyllisk liten mossegöl omgiven av
skog, Kvarnavadsgölen. Där växer många växter som är typiska för detta slag av våtmarker. Särskilt
intresse tilldrog sig hybriden mellan storsileshår och rundsileshår och den lite märkliga växten
kallgräs.
I lövsumpskogen och på den sanka maden vid Lagans utlopp i Eckern studerades kärrbräken, missne,
kärrsilja, sjöranunkel, kärrspira, frossört, strandklo, vattenklöver, kråkklöver och flera andra örter.
Bland de många starrarterna sågs stora tuvor av den ganska sällsynta vippstarren. Vid en vägkant
lyste tre blommande exemplar av slåtterblomma. Det avslutande fikat avnjöts med utsikt över
Eckern.

Hybriden mellan storsileshår och rundsileshår.
Foto: Martin Sjödahl

Vippstarr. Foto: Göte Bengtsson
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Augusti - september. Studiecirkel om mossor (8-10 deltagare)
Årets studiecirkel leddes av Henrik Kullberg. Exkursioner gjordes till Edeskvarna, Eurostopravinen,
Ekobyn vid Strömsberg och till Råbyskogens naturreservat. I Uvaberget i Ramsjöholm sågs
lysmossa.
30 september. Ruderatväxtexkursion till Vilhelmsro/Strandängen (10 deltagare)
Sällskapets höstutflykt anordnades lördagen den 30/9 och gick till Strandängen under Lennart
Perssons ledning. Här har byggnation av hus, ny järnvägsbro och cykelbanor skapat ruderatmarker
som uppvisar en intressant flora. Störst intresse väckte fyndet av en frodig planta av spikklubba i
slänten vid cykelbron över järnvägen. Växten är mycket giftig och har använts i medicinskt syfte.
Vid en bäck hittade vi jättebalsamin och fick anledning att diskutera invasiva arter och åtgärder för
att bekämpa dem. Andra fynd värda att nämna är nattskatta, rödmålla, åkerrättika, stillfrö och
knipparv.
18 oktober. Pilotprojekt Adam & Eva, ett sätt att lära sig mer om utsättning av hotade
växtarter (24 deltagare)
Mötet inleddes med information om bland annat den nya
Facebookgruppen Botaniska Sällskapet Jönköping.
Kvällens föredrag hölls av Mikael Gustafsson, lektor i
geovetenskap vid HLK, som privat är "orkidénörd". Han
berättade om sina odlingar av olika orkidéarter. Odling av
Adam och Eva ingår i ett pilotprojekt inom biosfärområdet Östra Vätterbranterna, som syftar till att ta reda
på om arten med framgång kan sättas ut på lokaler där
den funnits tidigare men nu är försvunnen. Att fröföröka
orkidéer är en utmaning. Fröna måste sås sterilt i näringslösning i glaskolvar. Från frö till blommande planta tar
det fem år. Som tack fick Mikael ett gratis medlemskap i
Sällskapet under 2018.
Mikael Gustafsson berättar. Foto: Martin Sjödahl
8 november. Med Johan Rova till Ecuadors regnskogar (33 deltagare)
Johan Rova stod för programmet. Han deltog i vintras i en ny forskningsresa till Ecuador för att leta
arter inom familjen Rubiaceae, där bland många hundra släkten även kaffesläktet ingår. Denna gång
besökte han regnskogarna i Cordillera del Condor och nationalparken Yasuni i den allra översta
delen av Amazonas. Det är fascinerande att se vilken enorm artrikedom som ryms i dessa skogar.
Det mesta verkar dessutom vara grönt, från växter förstås till ormar, grodor och skalbaggar. Johan
tog oss också med på spännande flodfärder.
Det blev även ett besök på 4000 meters höjd i gränstrakterna mot Colombia. Trots all vild natur blir
det nog de märkliga figurklippta tujahäckarna på en kyrkogård i Tulcan som håller sig kvar längst i
minnet.
29 november. Medlemmarnas afton (20 deltagare)
Sällskapets medlemmar träffades till Medlemmarnas afton. Agneta Åsgrim Berlin informerade om
föreningens Facebookgrupp och uppmanade medlemmarna att ansluta sig. Magnus Thorell tog vid
och visade bilder från sommarens botanikdagar i Skåne och från föreningens aktiviteter under året.
Vår nye medlem Henrik Kullberg ägnar sig åt mossor och kommer att tillföra Botaniska Sällskapet
en ny dimension. Vi fick se mossor från trakten, bl a Smålands landskapsmossa lysmossa som
Henrik hittat i Uvaberget, Ramsjöholm. Johan Rova tog oss med på en fjälltur till Pite lappmark. Han
var särskilt glad för fynd av fjällklocka och fjällarnika. Lennart Persson avslutade med bilder från en
inventeringsutflykt till den danska, konstgjorda ön Pepparholm i Öresund vars florautveckling följs
av svenska botanister sedan ön anlades för 20 år sedan. Nu finns där mer än 500 växtarter.
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Tack
Styrelsen vill särskilt tacka alla som lett exkursioner, hållit föredrag, förberett möten och serverat
fika, skött hemsidan, representerat Sällskapet externt i olika sammanhang, arbetat med vårt stora
floraprojekt eller på annat sätt stött verksamheten. Många medlemmars engagemang är en viktig
förutsättning för fortsatt framgång för vårt Botaniska Sällskap.
Ett stort tack också till personalen på Studiefrämjandet för gott samarbete och bra service.
Jönköping 2018-02-07

Styrelsen för Botaniska Sällskapet i Jönköping

Lennart Persson och Magnus Thorell på en blomsterrik
betesmark vid Granarp den 7 augusti.
Båda fotona: Göte Bengtsson

Kvarnavadsgölen, norr om sjön Eckern.
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