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Rindi erhåller du antingen genom att bli medlem i Gotlands Botaniska Förening (att bli 
medlem kostar 100 kr/år för den som bor i Sverige, 150 kr/år för den som bor i utlandet 
och inte betalar genom svenskt postgiro) eller genom att prenumerera ( samma pris som 
för medlemskap). Ungdomar under 21 år betalar 50 kr/år. Familjemedlem betalar 25 
kr/år. Föreningens postgiro är 68 36 66-2. (OBS! Betalning med check accepteras ej!) 

Adressen är: Gotlands Botaniska Förening, c/o Elsa Bohus Jensen, Irisdalsgatan 14, 
621 42 Visby. 

Gotlands Botaniska Förening 

är en ideell sammanslutning som har som ändamål att verka för ökad kunskap om 
Gotlands växter och för bevarandet av en rik flora på ön. Föreningen vill också bland 
allmänheten 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 samt genom att arran
gera exkursioner och sammankomster. 

Styrelse 
Ordf. 
V. ordf.
Sekr.
Kassör
Övriga

Jörgen Petersson, Humlegårdsvägen 18, 621 46 Visby 
Karin Wågström, Furubjers, 620 33 Tingstäde 
Gun Ingmansson, Vinkelgatan 2 b, 621 49 Visby 
Elsa Bohus Jensen, Irisdalsgatan 14, 621 42 Visby 
Stig Högström, Neptungatan 21, 621 41 Visby 
Bo Göran Johansson, Levide, Vall, 621 93 Visby 
Barbro Pettersson, Sigdes, Burs, 620 13 Stånga 
Kerstin Gahne, Bertels 129, Stenkumla, 621 95 Visby 

tel 0498-21 45 59 
tel 0498-27 42 66 
tel 0498-27 13 43 
tel 0498-21 61 92 
tel 0498-21 40 63 
tel 0498-26 62 04 
tel 0498-48 30 04 
tel 0498-26 21 44 

Omslagsbilden: Nattglim, Silene noctiflora, som ogräs i trädgård, Vall. Foto: Bo Göran Johansson, 

10 juli 1981. 
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Gotlands Botaniska Förening 

Styrelseberättelse för verksamhetsåret 2000 

Medlemsantal 
Föreningen hade vid årets slut sammanlagt 661 (641) medlemmar, varav 71 (67) familjemedlemmar, 
vilket är en ökning med 20 medlemmar jämfört med 1999 (siffror inom parentes). Geografiskt var 
medlemmarna fördelade enligt följande: Gotland 255 (265), Sverige utom Gotland 381 (356) samt 
utlandet 25 (20). 

Styrelsens funktionärer och sammanträden 
Styrelsen har under det gångna året bestått av Jörgen Petersson (ordförande), Karin Wågström (vice 
ordförande), Gun Ingmansson (sekreterare), Elsa Bohus Jensen (kassör), Kerstin Gahne (ledamot), 
Stig Högström (ledamot), Bo Göran Johansson (ledamot och ansvarig för Projekt Gotlands Flora) och 
Barbro Pettersson (ledamot). Styrelsen har under 1999 genomfört 4 sammanträden. 

Revisorer har varit Sverker Lanner och Lars-Åke Pettersson, med Hjalmar Croneborg som revi
sorssuppleant. 

Valberedningen har bestått av Lars-Åke Pettersson och Karl Lodnert. 

Årsmötet 
Årsmötet hölls på Högskolan den 26 februari 2000. Styrelsen omvaldes i sin helhet. 

Efter årsmötesförhandlingarna höll Stig Jacobsson ett föredrag med bilder över ämnet "svampar
nas orkideer". 

Rindi 
Redaktörer under året har varit Gun Ingmansson, Bo Göran Johansson och Karin Wågström. 

Nummer 1 innehåller en artikel om "Nyheter i Gotlands flora 1999" (Jörgen Petersson). Vidare 
redovisas i "Orkideer i en betesmark - före och efter en röjning" (Sylve Häglund) en omfattande 
inventering 1990-1999, där antalet orkideer mer än tredubblats. "Plattlummern Lycopodium comp

lanatum på Gotland utgörs av underarten mellanlummer ssp. x zeilleri" (Stig Högström) konstateras 
efter inventering och bestämning av insamlat material. I artikeln "Gunnar Eriksson, en gotländsk 
svampkännare" (Karin Jansson) tecknas ett porträtt av denne mångkunnige man, som var verksam i 
Hörsne. 

Nummer 2 av årgången utgörs av en medlemsförteckning. 
Nummer 3 innehåller flera artiklar om svampar med anledning av den i föreningens regi under hös

ten genomförda Mykologiveckan: "Mykologiveckan år 2000" (Elsa Bohus Jensen), "Några gotländ
ska svamplokaler, I'' (Hjalmar Croneborg), "Några gotländska svamplokaler, Il" (Elsa Bohus 
Jensen), "Några gotländska svamplokaler, III" (Åke Edvinsson och Kerstin Gahne) samt "Årets 
svampfynd" (Kerstin Gahne). I övrigt redovisas en inventering av lavförekomsten på gamla ekar vid 
Gandarve i Vänge under rubriken "Därom vittnar ekarna vid Gandarve" (Per Johansson). Historik och 
nuvarande förekomst av den utplanterade hjorttungan vid Ekese i Ardre beskrivs i "Hjorttungan i 
Ardre" (Stig Högström). I "Alvarstånds, Senecio jacobaea ssp. gotlandicus, på Gotland" (Jörgen 
Petersson) redogörs för en inventering under sommaren 2000. Slutligen finns en exkursionsrapport 
från "Lilla Orkideresan 2 juli 2000" (Gun Ingmansson, Bo Göran Johansson). 

Nummer 4 innehåller föreningens styrelseberättelse och räkenskaper för år 1999. 
Totalt omfattar årgången 104 sidor. Föreningen sänder Rindi som utbytestidskrift till 24 andra för

eningar. 
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Exkursioner och sammankomster 
Förutom årsmötet genomfördes under året följande inneträffar: 
16 mars: Projekt Gotlands Flora. Arbetsmöte. 
19 juni - 14 augusti (måndag udda veckor): Öppet hus på IOGT-lokalen. 
6 november: Medlemmarnas bildkväll. 
Exkursionsprogrammet innehöll 7 utflykter runt om på ön: 
6 maj: Vårexkursion till Kyllaj och Malms i Hellvi (Ingrid Engquist och Jörgen Petersson). 
4 juni: Vandring längs Strömmaån i Stånga (Bo Göran Johansson och Barbro Pettersson). 
2 juli: Lilla Orkideresan (Elsa Bohus Jensen, Gun lngmansson, Bo Göran Johansson, Jörgen Pet
tersson). 
16 juli: Strandexkursion till Sprogekusten (Gun Ingmansson). 
13 augusti: Exkursion till högmossen på f.d. Vätlingsmyr i Stenkyrka (Ingrid Engquist, Karin Wåg
ström). 
3 september: Fåröexkursion till Avanäset (Gun Ingmansson, Jörgen Pettersson). 
1 oktober: Ormbunkar, mossor och lavar på Östergarnsberget och Torsburgen (Bo Göran Johansson, 
Lars-Åke Pettersson och Karin Wågström). 

Från och med juni 2000 har föreningen hyrt in sig i IOGT-lokalen i Visby, där även en rad arbets
möten genomförts under hösten. 

Inventeringar och Projekt Gotlands Flora 
Specialinventeringar har på ArtDatabanken och Naturvårdsverkets uppdrag genomförts för alvar
stånds (Jörgen Petersson) och avarönn (Stig Högström). Tillsammans med Lars-Åke Gustavsson har 
Gun lngmansson och Bo Göran Johansson besökt kända lokaler för förvildade rosor på Gotland och 
fastställt vilka lokala sorter som förekommer. I övrigt har enskilda personer utfört kompletterande 
inventeringar för Floraprojektet. 

Detta projekt, som så småningom skall utmynna i en modern landskapsflora över Gotlands kärl
växter, har nu pågått i sjutton säsonger. De totalt 180 kartbladen är nu i stort färdiginventerade. Större 
delen är också inmatade i projektets databas. Viss litteratur- och herbariegenomgång återstår. 

Beskrivningar över arterna har under året utförts av Bo Göran Johansson, vilka sedan behandlats 
och diskuterats på arbetsmöten. Stig Ekström har fortsatt dataläggningen av det tidigare genom
gångna materialet från herbariet i Uppsala. 

Naturvård 
Föreningens representant i kommunens miljöråd har varit Karin Wågström med Elsa Bohus Jensen 
som suppleant. Jörgen Petersson har representerat föreningen i Skogsvårdsenhetens samrådsgrupp. 

Under året har föreningen besvarat remisser avseende naturreservatsbildning vid Kvie i Lojsta, 
Rongärde i Buttle, Mallgårds hajd i Alskog, Russvätarna i Ardre, Gräne i Stenkyrka, Dagghagen i 
Lärbro, Mölnermyr i Lärbro, Rute och Fleringe, Bluttmo i Bunge samt Nordermorarna på Fårö. 

Efter sju års arbete inom floraväkteriet har Elsa Bohus Jensen till ArtDatabanken i Uppsala inläm
nat en rapport om cirka 180 lokaler med hotade arter, som bevakats under säsongen 1999. 
Floraväkteriverksamheten har därnäst övertagits av Karin Wågström och Kerstin Gahne. Kerstin 
Gahne deltog i en konferens om Flora- och Faunavård 2000 som avhölls i Uppsala. Föreningen har 
även granskat en rad artfaktablad avseende hotade växter. 

Övrigt 
Föreningen har besvarat en remiss om rosväxter för Atlas Flora Europaea. 

Gun Ingmansson och Jörgen Petersson representerade GBF vid Svenska Botaniska Föreningens 
föreningskonferens vid Erken i Uppland i oktober. Floran i vattenmiljöer behandlades. 

Gun Ingmansson, Bo Göran Johansson och Jörgen Petersson deltog i Botanikdagarna i Halland i 
slutet av juli. 

Föreningen var 18-24 september värd för årets Mykologivecka, vilken hade Snäckan i Sanda som 
bas. För de praktiska arrangemangen svarade Hjalmar Croneborg och Elsa Bohus Jensen. Drygt 50

mykologer deltog och verkade uppskatta det soliga om än något för torra vädret. 
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Erbjudande från Svenska Botaniska Föreningen! 

Passa på och köp följande böcker till specialpriser: 

Flora över Dal, 1981. 50 kr+ porto (ord. pris 110 kr). 
Atlas över Skånes flora, 1985. 100 kr+ porto (ord. pris 230 kr). 
Ölands kärlväxtflora, 1986. 100 kr+ porto (ord. pris 260 kr). 
Halle- och Hunnebergs flora, 1989. 50 kr+ porto (ord. pris 80 kr). 
Östergötlands flora, 2:dra uppl., 1992. 75 kronor+ porto (ord. pris 150 kr). 
Härjedalens kärlväxtflora, 1994. 100 kr+ porto (ord. pris 220 kr). 
Floran i Oskarshamn kommun, 1997. 100 kr+ porto ( ord. pris 250 kr). 
Floravård i Jordbrukslandskapet 1993. 50 kr+ porto (ord. pris 240 kr). 

Köper du fem av ovanstående böcker får du dem till det fantastiska priset 400 kr + 
porto 

Vi har även ett specialpris på: 

Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige, 1997. 150 kr+ porto ( ord. pris 300 kr). 

Ovanstående priser gäller under år 2001. 

Passa även på att köpa följande böcker: 

Hallands flora, 1997. 285 kr+ porto. 
Nordic Lichen flora. Vol 1. 1999. 180 kr+ porto. 
Flora Nordica. Vol 1. 2000. 350 kr+ porto. 

Hallands flora är i det närmaste slutsåld, vill du ha den så köp den nu. 
Flora Nordica. Vol 2 kommer vi att ha till försäljning från mitten av juni månad, passa 
på att köpa Vol. 1 före. 
För er som är lavintreserade så är Nordic Lichen Flora ett måste. 

I år kommer två nya landskapsfloror att förgylla vår botaniska tillvaro, nämligen 
Södermanlands och V ästergötlands. 
Passa på att förbeställa Sörmlands flora som kommer någon gång under sommaren, 
300 kr+ porto. 
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Du kan även köpa äldre nummer av Svenska Botanisk Tidskrift 

1980-1996 I 0 kr/nr. 
1997- 50 kr/nr. 

Beställ från Linda Svensson, Svenska Botaniska Föreningen per telefon 018-4712891 
eller via e-post linda.svensson@sbf.c.se 

Bli gärna medlem i Svenska Botaniska Föreningen. Som medlem får du Svensk 
Botanisk Tidskrift 6 nr/år, den innehåller intressanta artiklar inom botaniken. Varje år 
har vi också botanikdagar i något av Sveriges landskap där vi under ledning av lokala 
botanister får se några av traktens finaste växtlokaler. I år ska vi besöka Gästrikland, 
nästa år kommer botanikdagarna att vara i Skåne, året därpå (2003) blir det troligen 
Norrbotten. Vi har även föreningskonferens, utlandsresor och kurser/exkursioner på 
vårat program. 
För 275 kr (inom Sverige) kan du få del av allt detta. Är du under 25 år kan du pröva 
den ett år för 120 kr. Postgiro 487911-0. 

Svenska Botaniska Föreningen 

Ordförande 

Margareta Edqvist 
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Program sommaren och hösten 2001 

Lördag 16 juni 

Söndag 8 juli 

Söndag 29 juli 

Söndag 12 aug 

Söndag 19 aug 

Söndag 23 sept 

Måndag 12 nov 

Måndag 18 feb 

Vi vandrar på den vackra Hammarsudden längs den södra sidan 
av Skarnviken i Kräklingbo socken. Vi kommer antagligen att gå 
lite längre än vad vi brukar, men terrängen är lättgången och till
gänglig. Samling vid Kräklingbo kyrka kl. 10.00. Ledare blir 
Gun Ingmansson och Karin Wågström. 

Ogräs i Burs. Här finns rariteter som nålkörvel och råglosta. Vi 
samlas snett emot Burs kyrka på "Bankplan" kl. 10.00. Ledare 
blir Barbro Pettersson och Bo Göran Johansson. 

Sommaren 2000 inventerades alvarstånds och avarönn. Nu får i 
möjligheten att få se båda arterna i ett område nära Juvesvät. Vi 
träffas vid Alskog kyrka kl. 10.00. Jörgen Petersson leder. 

Mölnermyr, myr och omgivande hällmarker. Ett blivande natur
reservat? Exkursion i samarbete med Naturskyddsföreningen på 
Gotland. Samling vid Lärbro kyrka kl. 14.00 (OBS: tiden!) Från 
Gotlands Botaniska Förening medverkar Jörgen Petersson. 

Furilden. En spännande ö med både stränder, kalkklintar och 
gammal granskog. Samling vid vägbanken vid bron kl. 10.00. 
Gun Ingmansson och Bo Göran Johansson leder exkursionen. 

Solsänget och Backänget i Sproge respektive Levide. Höst
exkursion i rika lövmarker. Vi hoppas på mycket svamp. Sam
ling vid Levide kyrka kl. 10.00. Exkursionsledare: Elsa Bohus 
Jensen. 

Medlemmarnas bildkväll. Alla är välkomna att visa sina växt
bilder och att se på andras! Vi träffas kl. 19.00 i föreningens 
lokaler på S. Murgatan 45. 

Årsmöte 2002. Kl. 19.00 i föreningens lokaler på Södra Mur
gatan 45. Program för mötet kommer senare. 
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