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kr/år fr.o.m. 1995) eller genom prenumeration (samma pris). Familjemedlemskap 
kostar 15 kr/år. Föreningen postgiro är 68 36 66 - 2. Adressen är 

Gotlands Botaniska Förening, c/o Bengt Larsson, Lummelundsväg, Pl. 4875, 
621 41 Visby 

Gotlands Botaniska Förening 

är en ideell sammanslutning som har till ändamål att verka för ökad kunskap om Got
lands växter och för bevarandet av en rik flora på ön. Föreningen vill också bland all
mänheten sprida intresse för botanik och naturskydd. 

Dessa mål söker föreningen förverkliga bl.a. genom att verka för utforskandet av 
Gotlands flora, att biträda myndigheter och organisationer i behandlingen av botaniskt 
betydelsefulla naturskyddsfrågor, att utge tidskriften Rindi och även på annat sätt in
formera om och propagera för sin verksamhet och sina åsikter, och att arrangera ex
kursioner och sammankomster. 

Ordf. 
V. ordf.
Sekr.
Kassör
Övriga

Gun lngmansson, Bangårdsgatan 10, 621 45 Visby 
Jörgen Petersson, Humlegårdsvägen 18, 621 46 Visby 
Elsa Bohus Jensen, Irisdalsgatan 14, 621 42 Visby 
Bengt Larsson, Lummelundsväg Pl. 4875, 621 41 Visby 
Ingrid Engquist, Stenkyrka, 620 33 Tingstäde 
Stig Högström, Neptungatan 21, 621 41 Visby 
Bo Göran Johansson, Levide Vall, 621 93 Visby 
Torgny Rosvall, Bergmansgatan 6, 621 46 Visby 

Omslagsbilden: Murgröna, Hedera helix, vid Snäckgärdet 
B.G.Johansson, 13 sept. 1994. 
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Gotlands Botaniska Förening 

Styrelseberättelse för verksamhetsåret 1993 

Medlemsantal 
Föreningen hade vid årets slut sammanlagt 803 medlemmar varav 65 familjemed
lemmar Detta är en minskning med 11 medlemmar sedan föregående år. Geografiskt 
var medlemmarna fördelade enligt följande (1992 års siffror inom parentes): Gotland 
321 (333), Sverige utom Gotland 458 (460) och utlandet 24 (21). 

Funktionärer 
Styrelsen har under det gångna året bestått av Gun Ingmansson (ordförande), Jörgen 
Petersson (vice ordförande), Elsa Bohus Jensen (sekreterare), Bengt Larsson (kassör), 
Bo Göran Johansson (ledamot och ansvarig för Projekt Gotlands Flora), Ingrid 
Engquist (ledamot), Stig Högström (ledamot) och Torgny Rosvall (ledamot). 

Revisorer har varit Sverker Lanner och Lars-Åke Pettersson. 
Revisorssuppleant har varit Jens-Henrik Kloth. 
Valberedningen har bestått av Stellan Hedgren och Lars-Åke Pettersson. 

Sammanträden 
Styrelsen har under 1993 sammanträtt tre gånger. Styrelsemedlemmarna har dessutom 
träffats i stort sett varje torsdagskväll, under våren och hösten. 

Årsmötet 
Årsmötet hölls på Gotlands naturmuseum den 18 februari 1993. Till ordförande om
valdes Gun Ingmansson. 

Mötet beslöt att någon höjning av medlemsavgiften inte var aktuell, men att styrelsen 
skulle få förtroendet att besluta om en höjning om detta skulle visa sig nödvändigt. 

Efter förhandlingarna höll Magnus Martinsson ett föredrag om olika våtrnarkstyper 
på Gotland, illustrerat av diabilder och levande exemplar av karakteristiska mossarter. 

Rindi 
Föreningens tidskrift Rindi har redigerats av Bo Göran Johansson, Gun Ingmansson 
och Bengt Larsson. Årgången omfattar sammanlagt 168 sidor fördelade på fyra häften 
för första gången i Rindis historia. 

Nummer 1 är en hyllning till Gustaf Larsson som botanist, med anledning av att han 
skulle ha fyllt hundra år detta år. Rindi nummer 2 är en medlemsmatrikel. Nummer 3 
innehåller bl.a. en artikel om drakblomman som kom i vägen för länsväg 147, skriven 
av Stig Högström. Vidare ges en provtext ur den kommande gotlandsfloran, mjöldry-
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gans historia beskrivs av Stig Ekström och kyrkogårdslavens utbredning på Gotland 
redovisas av Lars-Åke Pettersson. Rindi nummer fyra (som utkom lite försenat på 
andra sidan årsskiftet) är ett index över de tio första årgångarna av föreningens tid
skrift. Där finns förutom ett art-index också ett lokalregister och ett författarregister, 
liksom en errata-lista. Liksom föregående år har Staffan Rosvall välvilligt bidragit med 
vackra omslag till vår tidskrift; denna gång med en tovsippa i akvarell (Rindi nr 3). Bo 
Mossberg, bl.a. illustratör till Den nordiska floran, lät oss få använda en alldeles ny
gjord akvarell av en snöklocka målad i Ljugarn den 17 april 1993. Den pryder framsi
dan på Rindi nr 1. Medlemsmatrikel och index har fått nöja sig med fotografier. 

Exkursioner och sammankomster 
25 mars Bo Göran Johansson och Bengt Larsson berättade om gotländska träd

gårdsväxter genom tiderna. 
2 maj Arets första exkursion gick till Torsburgen för att se vilka växter som visat 

sig efter branden förra sommaren. Irene Montelius och Jörgen Petersson 
ledde. 

13 juni 
27 juni 
25 juli 

22 aug. 

19 sept. 
14 okt. 

Othems korsänge visades av Jens-Henrik Kloth. 
En strandvandring norr om Botvaldevik leddes av Jörgen Petersson. 
Sandvikens flora presenterades av Bo Göran Johansson och Bengt Lars-
son. 
Växtvandring på Näsuddens inre delar. Ingrid Engqvist och Gun lngmans
son ledde. 
Kryptogamer i Ekebysänget visades av Lars-Åke Pettersson. 
Medlemmarnas bildkväll. 

Dessutom har föreningen hjälpt Gotlands naturmuseum med två vägkants-växtvand
ringar. Den första leddes av Gun Ingmansson, Bo Göran Johansson och Jörgen Peters
son och man tittade på växterna längs Toftavägen, strax söder om Visby, den 13 juli. 
Den andra höll till på vägen mellan Bro och Väskinde och den leddes av Ingrid 
Engqvist och Bengt Larsson den 1 augusti. 

Öppet hus 
Även detta år har föreningen haft öppet hus på Gotlands naturmuseum varje torsdag kl. 
19 .00 från den 6 maj till den 2 september. Detta för att inventerare, men även andra 
intresserade, t.ex. turister, skall kunna få hjälp med artbestämningar av växter, träffa 
likasinnade m.m. 

Inventeringar sommaren 1993 
Detta år anordnades inte något inventeringsläger, eftersom de aktuella områdena var 
spridda över ön, utan intresserade inventerare fick höra av sig till styrelsen för infor
mation om vilket kartblad som var aktuellt. Kartbladet 06J3e Ardre inventerades den 2 
maj och 19-20 juni. 07J3g Utoje inventerades den 3-4 juli, 05J6a Fide den 10-11 juli, 
05J9e Närshamn den 17 juli och 07Jld Västris den 10 augusti. 
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Projekt Gotlands flora 
Floraprojektet, som så småningom skall utmynna i en modem landskapsflora över 
Gotlands kärlväxter, har nu pågått i elva säsonger. Av de totalt 180 kartbladen är nu ca 
80 % helt klara och inlämnade. Samtliga kartblad är bokade av inventerare. 

Naturvård 
Föreningen har representerats vid miljörådet vid fyra tillfällen. 

Liksom tidigare år har föreningen varit floraväktare för ett antal sällsynta och hotade 
kärlväxter och mossor och rapporterat till Världsnaturfonden. 

GBF har tillsammans med Gotlands Ornitologiska Förening, Naturskyddsföreningen 
på Gotland och Gotlands Hembygdsförbund gjort en gemensam skrivelse till kom
munstyrelsen för att protestera över planerna på en cykelväg genom Brucebo natur
reservat. 

Föreningen har ställt sig positiv till det föreslagna reservatet på Torsburgen. 
Föreningen har påpekat för Gotlands Militärkommando att deras röjningar i området 

runt Kungsladugården, söder om Visby även bör omfatta lokalen för svartklint och 
flockskivling. 

Flikbrunört, Prunella laciniata, har inventerats på dess enda växtplats i landet: 
Krakstädar i Burs. Arbetet utfördes av Sylve Häglund och Stig Högström. 

Vägverkets planerade ändring av länsväg 147:s sträckning rakt över drakblommans, 
Dracocephalum ruyschiana, växtplats gjorde att Stig Högström fick i uppdrag att göra 
en miljökonsekvensbeskrivning. 

Lars-Åke Pettersson har deltagit i en röjning av Brunnsrauränget i Etelhem, för att få 
bra förutsättningar för bl.a. jättelaven, som har sin enda gotländska växtplats där. 

Övrigt 
Jörgen Petersson har under våren och sommaren lett en studiecirkel om Gotlands flora 
för cirka 15 deltagare. 

Gun Ingmansson har haft en temavecka på Stora Karlsö. 10 deltagare studerade öns 
växtvärld den 4-10 juli. 

Bengt Larsson medverkade i Mangsarveänget i Ekeby under Medeltidsveckan i som
ras. 

Föreningen har lämnat synpunkter på manus till Flora Nordica. 
Bo Göran Johansson och Torgny Rosvall deltog med varsitt föredrag om Gustaf 

Larsson som botanist, med anledning av 100-årsminnet. 
Gun Ingmansson och Bengt Larsson har vid var sitt tillfälle guidat vuxenstuderande i 

Kuse äng i Västerhejde. 
Gotland besöktes av Linnesällskapet under pingsthelgen, varvid Bengt Larsson, 

Irene Montelius och Torgny Rosvall hjälpte till under olika exkursioner. 
Svenska Växtgeografiska Sällskapet hade en exkursion till Gotland i juni. Stig Hög

ström guidade. 
Nordisk Bryologisk Förening besökte ön i slutet av juni. Stig Högström hjälpte till. 
Stig Högström har också deltagit i ett program i Radio Gute om Torsburgen efter 

branden och i ett inslag i TV 4 på samma tema. 
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Ett annat programinslag i Radio Gotland handlade om nya arter på Gotland under året. 
Jörgen Petersson bidrog med växterna. 

Bengt Larsson guidade Hoburgs Hembygdsförening på Storsudret. 
En nystartad förening för trädgårdsamatörer på Gotland har haft hjälp av Bo Göran 

Johansson och Bengt Larsson. 
Bo Göran Johansson har också handlett vid insorteringen av Säveskolans herbarium i 

Naturmuseets nya lokaler. 
Naturskyddsföreningen på Gotland anordnade ett möte om ett ängesprojekt på Got

land. Stig Högström deltog som representant för föreningen. 

Öppet hus på Naturmuseet 

Under 1995 kommer vi som vanligt att ha öppet hus på Gotlands naturmuseum under 
torsdagskvällarna från kl. 19. Vi träffas i Naturmuseets bibliotek, Hästgatan 1, en trap
pa upp. 

Alla är välkomna för att träffa och prata med personer som är intresserade av Gotlands 
Flora. 

Vi börjar hålla öppet den 4 maj och fortsätter sedan var torsdag (Kristi Himmelsfärds
dag undantaget) fram till och med den 31 augusti. 

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften för fullbetalande har höjts till 80 kr per år från och med 1995. 
V år tidskrift Rindi med 4 nummer per år kostar så mycket att trycka och sända ut att vi 
behöver den extra inkomsten. 
För medlemmar utanför Sverige måste vi tyvärr höja medlemsavgiften till 100 kr per år 
på grund av de avgifter som tas ut av post och banker vid inbetalningar från utlandet 
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Årsredovisning Gotlands Botaniska Förening 1993 

Intäkter 
Ingående balans medlemsavgifter 1993 
Medlemsavgifter 1993 
Gåvor 
Lösnummer Rindi, Kort, Dekaler 
Bidrag från Gotlands kommun 
Portobidrag från SBF 
Floraväktararvode (2 år) 
Ränta 
Återbetalning av porto 

Utgifter 
Rindi nr 1 och 2 / 93 
Porto till Rindi nr 1-2-3/93 
Exkursioner mm 
Porton,datalicens, kontohållningsavgifter mm 
Rindi nr 3 och 4 / 93 
Porto Rindi nr 4 / 93 
Arets överskott 

BALANSRÄKNING 1993 12 31 

Tillgångar 
Girokapitalkonto 68 36 66 2 P 
Postgiro 68 36 66 - 2 

Skulder och eget kapital 
Medlemsavgifter 1994 
Rindi nr 3/93 tryckning 
Rindi nr 4/93 tryckning 
Porto Rindi nr 4/93 
Gåvofonden 
Kapitalbehållning 1992 12 31 
Arets överskott 

25 590,00 
26 990,00 

3 000,00 
5 000,00 

Summa 

Summa 

Summa 

33 069,43 
27 016,93 

52 580,00 
3 240,00 
4 458,00 

8 000,00 
10 000,00 
4 994,75 
1 911,30 

85 184,05 

20 430,00 
3 840,00 

327,50 
2 520,62 

24 349,00 
6 700,00 

27 016,93 

85 184,05 

131 813,93 
19 921,43 

151 735,36 

18 880,00 
7 020,00 

17 329,00 
6 700,00 

41 720,00 

60 086,36 

Summa 151 735,36 
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Program våren och sommaren 1995 

Tor 19 jan Medlemmarnas bildkväll. Alla är välkomna att visa sina växtbilder och 
att se på andras! Vi träffas i Gotlands Naturmuseums bibliotek, Häst
gatan 1, 1 tr, kl. 19. 

Tor 23 feb Årsmöte i Gotlands Naturmuseums bibliotek, Hästgatan 1, 1 tr, kl. 
19.00. Efter årsmötesförhandlingama vidtar en spansk-fransk afton där 
Gun lngmansson och Stellan Hedgren visar bilder från en resa i Pyre
neema och där det också kommer att finnas franska ostar och annat 
från området. 

Tor 23 mars Lars-Åke Pettersson visar bilder och berättar från Teneriffa. Gotlands 
Naturmuseums bibliotek, Hästgatan 1, 1 tr, kl 19.00. 

Sön 23 april Vårexkursion. Jörgen Petersson leder årets första exkursion till Linde
berget och Sandarve kulle. Vi samlas vid Linde kyrka kl. 10.00. 

Sön 21 maj Orkideexkursion på Södra Gotland. Gun Ingmansson och Bengt Lars
son tar oss ut på en vandring, där vi räknar med att få se vårens första 
orkideer. Vi kommer att besöka några olika lokaler, och samlas vid Öja 
kyrka kl. 10.00. 

Sön 18 juni Försommarexkursion vid Lummelundsbruk, där vi bland annat tänker 
titta på den rika lokalen för stor skogslilja. Ingrid Engquist och Bo 
Göran Johansson leder exkursionen. Vi samlas vid parkeringsplatsen 
nedanför bruket kl. 10.00. 
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