
B o t a n i s k a  S ä l l s k a p e t  i  J ö n k ö p i n g  

 

 
STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 

 

Allmänt 

Verksamhetsåret 2016 har omfattat sju möten med föredrag och bildvisning och åtta 
exkursioner inklusive de Vilda Blommornas dag. Årsmötet med efterföljande föredrag 
hölls den 19 februari. Nedan följer en redovisning av dessa under punkten 
sammankomster. Sammankomsterna har oftast hållits i Länsstyrelsens lokaler. 
Botaniska Sällskapet har under året anslutit sig till Studiefrämjandet. Studiefrämjandet 
har lokaler på Rosenbergsgatan med en stor föreläsningssal och ett par mindre 
sammanträdesrum som vi kan utnyttja för styrelsemöten och föreningssammankomster 
som alternativ till Länsstyrelsens lokaler.  

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under året och därutöver sju möten 
om Södra Vätterbygdens Flora.  

Botaniska Sällskapet är medlem i Föreningen Smålands Flora och i Svenska Botaniska 
Föreningen. Lennart Persson har företrätt Sällskapet på Svenska Botaniska Föreningens 
årliga konferens i Uppsala i mars. Lennart har även deltagit på ett nationellt seminarium 
om hur uppgifter i Artportalen ska kunna valideras. 

Under året har hemsidan uppdaterats. I väntan på en 
permanent lösning låg hemsidan nere under några månader. 
En ny tillfällig adress finns: http://web.comhem.se/bsj/. Vår 
medlem Åke Jönsson har skött sidan. Normalt har styrelsen 
påmint medlemmarna om kommande programpunkter via e-
post till de medlemmar som har angett en e-postadress. Har 
ni e-post är ni välkomna att meddela styrelsen den genom 
att skicka e-post till kassaförvaltaren: lenper51@gmail.com.  

Styrelsen har regelbundet skrivit korta referat från 
föreningens träffar och samtidigt påannonserat kommande 
aktivitet. Referaten har publicerats i JP under ”Nytt från 
läsarna”. 

Sällskapet har under året införskaffat några nya exemplar av 
boken Flora Ekmanianae att användas som gåva till 
föreläsare. 

Sällskapet har bidragit med aktivitet i kommunens folder 
över guidningar i naturen. 

Sällskapet har till Svenska Botaniska Föreningen lämnat två 
förslag på årets växt 2018, kärrspira/höstspira och 
styvmorsviol.  

Ekonomi 

Sällskapets kassabehållning uppgick vid årets slut till 42 659 kr. Sällskapets övriga 
tillgångar har förvaltats med inriktning mot en trygg placering och värdeutveckling. 

Stödjande myndighet 

Jönköpings kommuns kultur- och fritidsnämnd har under året anslagit 3000 kr till 
Sällskapets verksamhet. 

Vice ordföranden Göte 
Bengtsson fyllde 75 år 

och firades av styrelsen. 
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Medlemsantal 

Sällskapet hade 31 december 2016 127 medlemmar, varav 5 ungdomar, som betalt 
medlemsavgift. Under året har 11 medlemmar, varav 3 barn lämnat Sällskapet och 10 
vuxna medlemmar har tillkommit. Botaniska Sällskapet i Jönköping är alltjämt en av 
Sveriges mest aktiva lokala botaniska föreningar.  

Medlemsavgift 

Medlemsavgiften 2016 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 2016. 

Martin Sjödahl representerar Sällskapet i kommunens skötselråd för naturreservatet 
Rocksjön. Skötselrådet har haft ett möte där vi framförde att Botaniska Sällskapet är 
mycket nöjt med skötseln av Rocksjökärret. Slåtter vartannat år är tillräckligt och 
troligtvis gynnsamt för höstspiran. Kommunen slår även årligen de buskar som växer 
ute i området. Sällskapet har även påpekat att det periodvis är mycket skräp i reservatet. 
Efter påpekanden sköter kommunen städningen fort och bra. 

Några av föreningens medlemmar har deltagit i ArtDatabankens floraväkteri för 
rödlistade arter. 

Lokalen för gatmålla på Studiegatan har hållits under uppsikt. Sällskapet har kontaktats 
av fastighetsägaren för att bevara arten i samband med att lokalen kommer att behöva 
grävas upp vid förnyelse av avloppsnätet.  

Några intressanta floranoteringar från trakten 

Under 2016 har styrelsen som vanligt vid möten dryftat sina botaniska erövringar. 
Några intressanta noteringar från vår bygd utöver det som nämns under 
exkursionsreferaten: 

 Den häxört som växer i södra delen av Stadsparken och som blommat rikligt i 
år är mellanhäxört, Circaea x intermedia. Tidigare uppgifter om att det rört sig 
om dvärghäxört är felaktiga. 

 Två exemplar av spikklubba, Datura stramonium och ett exemplar av 
lindmalva, Abutilon theophrasti hittades under hösten på området Vilhelmsro i 
Jönköping. De växte i en grässlänt strax intill det nybyggda s.k. Ormhuset. 

 Senblommande fältgentiana sågs vid Eskhult i Habo i början av augusti. 
 
 

 

 

 

Mellanhäxört blommar i södra delen 
av Jönköpings stadspark. Foto: 
Gunnel Ström 
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Bibliotek & arkiv 

Sällskapets arkiv med protokoll och andra viktiga handlingar förvaras sedan 2014 på 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv, som håller till i Arkivhuset. Sällskapets böcker har 
under året överlämnats till Biologiska museet i Oskarshamn. 

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 i 
någon form, dels att relevanta uppgifter från inventeringen ska läggas in i Artportalen. 
Årsmötet ställde sig bakom styrelsens intentioner. 

Planeringen och ledningen av projektet har under år 2016 skötts av styrelsen, som haft 
sju särskilda floramöten och dessutom behandlat frågan vid ett par av de ordinarie 
styrelsemötena. Också medlemmar utanför styrelsen har deltagit i några av floramötena. 

Högst prioritet ges åt att ta fram den tryckta publikationen. Målgrupp, innehåll och 
preliminär disposition har lagts fast. Floran avser kärlväxter och ska omfatta det 
utvidgade området, det vill säga hela Jönköpings kommun och Habo socken. Också 
inventeringsresultat och enskilda växtfynd från senare tid tas med. 

De ursprungliga inventeringslistorna har lämnats till förvaring på Jönköpings läns 
folkrörelsearkiv. Principer för artförteckningen som ska finnas i floran har lagts fast och 
Hans Thulin fortsätter arbetet med att framställa artförteckningen. Tekniska frågor 
kring databasen med växtfynd har ventilerats, och beslut tagits (jan 2017) om att anlita 
extern hjälp för arbetet med databasen och för att förbereda framtagandet av 
utbredningskartor. 

Behovet av foton på växtmiljöer och enskilda växtarter har behandlats. Agneta Åsgrim 
Berlin har utsetts till bildredaktör. Arbetet med att ta fram bilder till floran har påbörjats 
i januari 2017. Styrelsen har sett behov av att anlita en extern redaktör som ska 
samordna och leda arbetet med att redigera den framväxande floran och få fram den 
färdiga tryckta publikationen. Vi har i januari 2017 börjat söka efter en sådan redaktör. 
En detaljerad projektplan tas fram under februari 2017. 

Flera av de tidskritiska aktiviteterna är som nämnts i gång, men det är en krävande 
uppgift att föra projektet i hamn inom den uppsatta tidsramen. De tillgängliga 
personella resurserna är en begränsande faktor. Det gäller att inte ha högre ambitioner 
än vi mäktar med. 

Styrelse & funktionärer 

I styrelsen har följande ingått:            

Martin Sjödahl, ordförande 

Göte Bengtsson, vice ordförande            

Marianne Rydén, sekreterare                

Lennart Persson, kassaförvaltare 

Bodil Enander      

Magnus Thorell 

Agneta Åsgrim Berlin, programansvarig     

Revisorer: Åke Jönsson & Ulla Staaf. Suppleant: Kerstin Pilkvist  

Valkommitté: Sture Lindgren, Lars Erik Bolling & Britta Pilkvist 
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Sammankomster 

20 januari. Millefolium, Rölika, näsegräs – ett möte mellan språkvetenskap, medicin och 
botanik med Inger Larsson (ca 45 deltagare) 

Samarrangemang med Jönköpings läns museum. Inger Larsson, professor emeritus, 
föreläste om de svenskspråkiga växtnamnens historia. Hennes forskning är 
tvärvetenskaplig och förenar språkvetenskap med växtkunskap och medeltidens 
kulturhistoria. Namngivning av växter var i äldre tid ofta förknippad med deras 
användning som läkemedel och livsmedel. 

Från slutet av 1200-talet började det skrivas texter på svenska, och i lagar, diplom och 
räkenskaper möter vi tidigast namnen på en rad växter med stor ekonomisk betydelse 
för folkhushållet. I översatta läke- och örtaböcker och i religiös litteratur gör de 
främmande och exotiska växterna sin entré i svenskan, ledsagade av en rad inhemska 
växter med rötter i folkkultur och medicin. De naturligt invandrade växternas namn 
nedtecknas i skrift och de nya främmande växterna, verkliga som litterära, får också 
svenska namn. 

24 februari. Årsmöte (ca 20 deltagare)  

Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Efter förhandlingarna visade Thomas Dalkvist 
bilder och berättade om sitt arbete med att sköta och återskapa öppna marker runt torpet 
Perkullen vid Ryssbysjön i Barkeryds socken i Nässjötrakten. Thomas arbete ger 
perspektiv på den dystra bild man lätt får när man tänker på det allt mer 
igenväxande landskapet. Det negativa går att vända till något positivt.  

16 mars. En guide till Ölands växtvärld med Ulla-Britt Andersson (31 deltagare) 

Ulla-Britt Andersson, boende på Öland och aktiv botanist, berättade om En guide till 
Ölands växtvärld. Denna behändiga skrift är resultatet av en ny inventering av hela 
landskapet som startade år 2008.  

Ulla-Britt visade foton av växtmiljöer och enskilda växtarter. Ölandssolvändan är en av 
karaktärsväxterna på Alvaret. Vid inventeringen uppmärksammades ett antal växter 
som är nya för landskapet eller återupptäckts efter att ha betraktats som försvunna. 
Porslinshyacinten är en förvildad lökväxt som idag förekommer rikligt på vissa ställen 
på västra sidan av ön. En långväga nykomling är kotula, en sydafrikansk växt som ökat 
snabbt på havsstränder under de senaste åren. 

6 april. Våt- och gräsmarker i Jönköpings kommun med Tomas Fasth (22 deltagare) 

Tomas Fasth, som är medlem i Sällskapet, berättade om våt- och gräsmarker i 
Jönköpings kommun. Han har under 2014 och 2015 medverkat i en inventering och 
bedömning av naturvärdena hos sådana marker, som ett underlag för uppdatering av 
kommunens naturvårdsprogram. Tomas visade foton från många intressanta lokaler och 
exempel på både vanliga och ovanliga växter. Han underströk att våtmarker inte 
förändras lika snabbt som naturbetesmarker, som lätt växer igen om de inte utnyttjas för 
bete. Småländska hagmarker är ofta trädrika. Träden är viktiga för den biologiska 
mångfalden. Under inventeringen noterades åtskilliga områden med naturvärden som 
inte uppmärksammats vid tidigare inventeringar.  

Tomas tackades med boken om botanisten Erik Leonard Ekman.  

21 april. Vårvandring på Rosenlund med Martin Sjödahl (ca 20 deltagare) 

Årets vårvandring gick från Rosenlunds herrgård ut mot Elmiaområdet. I april är det 
lök- och knölväxter som gäller men man ska också titta efter tidiga ogräs. Sammantaget 
hittades 30 blommande örter. Vid Solviksvägen fann vi både buskstjärnblomma och 
tidig blåstjärna. De är sällsynta i våra trakter. 
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18 maj. Ölands brygga med Magnus Thorell (29 deltagare) 

Ölands brygga (foto) ligger i naturreservatet Sjöbergen i Östra vätterbranterna. Ett 
trettiotal deltagare vandrade från parkeringsplatsen nära Wettershus längs en historiskt 
intressant körväg ner till vätterstranden vid Ölands brygga. Växtligheten är mycket 
varierande i den branta terrängen. Hällmarksskog med gran och tall ersätts närmare 
stranden av lundartad vegetation med flera lövträdsarter. Bland blommande buskar 
märktes skogstry och måbär. Under hassel växte vätteros. Exempel på krävande arter 
var trollduva, lungört och tibast. Blåbärsriset blommade rikligt. Vidare sågs blommande 
harsyra, mandelblom och skogsviol, det vackra gräset bergslok och den skira lilla 
ormbunken ekbräken. Vid fikaplatsen på klipporna nere vid stranden gjordes kvällens 
mest oväntade fynd: utterspillning.                                                                                   

18 juni. Botanisk resa till Öland med Ulla-Britt Andersson (30 deltagare) 

Botaniska sällskapets årliga dagsutflykt gick i år till Öland. Det var 30 deltagare som 
åkte med bussen från Jönköping. Några timmar senare var vi framme och första stoppet 
på Öland var Halltorps hage, en av Nordens artrikaste ädellövskogar. Där möttes vi av 
Ulla-Britt Andersson och Thomas Gunnarsson som 
skulle guida oss under dagen. Eken är det vanligaste 
trädet här och det finns ett 30-tal gamla ekar. Det är i 
dessa ekar som den stora ekbocken har sin enda 
kända förekomst i Norden och vi kunde se tydliga 
spår efter den. Här växer också ask, lind, lönn, hassel 
och avenbok. Bland örterna såg vi bl.a. den sällsynta 
skogsveronikan, skogskorn, skogsskräppa och 
myska. 

Efter vandringen i Halltorps hage smakade det gott 
med lunch som vi åt på Halltorps gästgiveri och 
sedan begav vi oss mot Gråborg, där vi besökte en 
vacker äng. Där växte bland mycket annat 
korskovall, brudsporre, backklöver, krutbrännare, 
kärrknipprot, småvänderot och ängsnycklar. 

Dagen avslutades på Gynge alvar där vi hann se 
ölandssolvända, såpört, liten sandlilja. dvärgkämpar, 
jordtistel, alvarmalört och purpurknipprot.  

Ulla-Britt och Thomas tackades för en utmärkt 
guidning och det var mycket nöjda botanister som 
återvände till Jönköping.       
                     Foto: Bodil Enander  
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19 juni. De vilda blommornas dag 

I Bankeryd tog Magnus Thorell med sig deltagarna till en betesmark i närheten av 
Rickarp, med vacker utsikt över dalen. Här fanns ganska mycket att visa. Slåttergubbe, 
glädjande nog, ängsvädd, bockrot, sommarfibbla, tjärblomster och mycket mer. Det 
som verkligen imponerade på deltagarna var ett bestånd med säkert 100 jungfru Marie 
nycklar. Magnus visade och berättade om ca 75 växtarter. Vädret var mycket behagligt 
och passade bra för en sådan här aktivitet (32 deltagare). 
  
I Taberg ledde Pia Larsson en vandring på Tabergs västra topp, på den äng som fagas 
och slås av naturskyddsföreningens Jönköpingskrets tillsammans med 
hembygdsföreningen i Taberg. Det blev en härlig vandring bland blomstren. Många 
kunniga deltagare bidrog till att ett 30-tal arter noterades i blom. Bland dessa arter kan 
nämnas rödblära, jungfrulin, ärenpris, grönvit nattviol, ormrot, ormbär och bergslok. 
Dessutom gladdes sällskapet åt en makaonfjäril samt en karaktärsväxt för Taberg, 
nämligen grönbräken i en bergsskreva (23 deltagare). 
 

6 juli. Breafallsmossen med Tomas Fasth (10 deltagare) 

I samarrangemang med Smålands Flora genomfördes denna trevliga kvällsexkursion till 
gränstrakterna mellan Aneby och Jönköpings kommuner. I ett rikkärr i kanten av 
mossen sågs flera hundra sumpnycklar och vidare jungfru Marie nycklar, rikligt med 
gräsull, ett flertal starrarter, dybläddra, rundsileshår, kärrsilja, sjöfräken och många 
andra arter. Efter fikat vid en av gårdarna i Breafall besöktes en liten slåtteräng, 
Enesänkan, som ägaren Rune Axelsson troget hävdat med lieslåtter. Här fanns bland 
annat svinrot, darrgräs, sommarfibbla, nattviol, backnejlika, brudborste, loppstarr, 
hirsstarr och ängshavre. En verklig liten pärla belyst av kvällssolen. Deltagarna var ense 
om att en exkursion så här mitt i sommaren kan vara något vi ska fortsätta med.   

 

 

Göran Bladh studerar sumpnycklar bland trådstarr och sjöfräken i Breafallsmossen.            
Foto: Göte Bengtsson 
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Augusti - oktober. Studiecirkel om mossor med Roland Engstrand (10-15 deltagare) 

Mossgruppen har under hösten haft flera träffar och har besökt bl.a. Knäryd, 
Vattenledningsparken, Vista kulle och Skams hål. Roland Engstrand ledde gruppen 
med väl genomarbetade instruktioner och förberedda exkursioner.  

I Roland Engstrands förberedda mossexkursioner ingår små skyltar i skogen.                             
Foto: Martin Sjödahl. 

 

17 augusti. Inventeringsträff vid Rocksjön (17 deltagare) 

En kvällsexkursion till Rocksjökärren i 
gråkallt höstlikt väder. Från parkeringen vid 
ICA Maxi gick vandringen längs den 
spångade leden söderut förbi kärret och 
avslutades vid fågeltornet vid södra ändan av 
Rocksjön.  

Väl synlig från spången växer höstspira, en 
senblommande underart till kärrspiran. Den 
upptäcktes just här och beskrevs 
vetenskapligt i början av 1900-talet av den 
sedermera världsberömde botanisten Erik 
Leonard Ekman som växte upp i Jönköping. 
Uppskattningsvis finns nu ett tusental plantor 
av höstspiran som föryngrar sig bra och 
fortsätter att sprida sig i området. Denna del 
av kärret sköts föredömligt av kommunen 
med slåtter vartannat år. I övrigt studerades 
många andra växtarter, bland andra 
bredkaveldun och, smalkaveldun. Dessutom 
hittades hybriden mellan smal- och bredkaveldun (se foto) vilket vållade oss mycket 
huvudbry. Fyndet blev sedermera belagt och skickat till Riksmuseet.  Det är blott det 
andra verifierade fyndet från Småland. Granbräken, finns kvar i kärret i södra delen av 
Rocksjön och särskilt utmed spången, där den troligtvis gynnas av kantslåttern. 
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14 september. Trädjättar i Jönköpings stadsparks arboretum, med Agneta Åsgrim Berlin 
& Dag Fredriksson (ca 40 deltagare) 

En vandring i Stadsparken under ledning av Agneta Åsgrim Berlin och kommunekolog 
Dag Fredriksson. Temat var de gamla parkträdens historia och biologiska värden. I 
området närmast Dunkehallavägen planterades exotiska ädelgranar och lövträdsarter i 
början av 1900-talet, levererade av M P Anderséns berömda plantskola. Flera av dessa 
träd finns kvar i parkens arboretum. Några främmande barrträd är bland de största i 
Sverige, bland annat en nordamerikansk coloradogran som mäter närmare sex meter i 
omkrets och är cirka 40 meter hög. Detta arboretum förtjänar att vårdas och lyftas fram 
mera, med förbättrad skyltning.  

Vandringen avslutades vid Fågelmuseet. Där kan man i några av de gamla tallarna se 
spår efter den sällsynta insekten reliktbock. De 40-talet deltagarna tackade 
exkursionsledarna med en varm applåd.  

20 oktober. Gästriklands flora med Peter Ståhl (13 deltagare) 

Peter Ståhl, redaktör och huvudförfattare till Gästriklands 
flora gav oss en intressant och initierad inblick i vad detta 
lilla landskap har att erbjuda när det gäller botanik. 
Landskapet är påfallande artrikt. Här möts sydliga och 
nordliga arter, spännande östersjöarter som strandloka och 
havtorn vid kusten och inlandets skogsarter bl. a. flera 
ovanliga skogsgräs, glesgröe, sötgräs, skogssvingel och 
storgröe. Några intressanta orkidéer nämndes, gulyxne, 
knottblomster, flugblomster och skogsknipprot. 

Ett exceptionellt fynd av pysslinglåsbräken gjordes 2014, i 
grevens tid för att komma med i boken.  

9 november. Botaniska vandringar i västra Kina med Magnus Thorell (ca 20 deltagare) 

Magnus Thorell tog oss med på två botaniska resor till de inre delarna av Kina, till 
provinserna Yunnan och Sichuan.  

Floran i Kina är mycket rik med 35 000 högre växtarter. Magnus visade med vackra 
foton en provkarta på växter med de mest varierande former och färger. Ett flertal 
växtarter kändes igen som växter som odlas i svenska trädgårdar. Delar av Yunnan har 
subtropiskt klimat med teodlingar. Exkursionerna gick som högst upp till 4400 meter 
över havet. Sammantaget var det en innehållsrik exposé över en, för de flesta svenskar, 
okänd växtvärld. Vi fick också se glimtar från storslagna landskap och städernas 
folkvimmel. 

7 december. Medlemmarnas afton (19 deltagare) 

Under vår traditionsdignande afton berättade medlemmar ånyo om botaniska 
upplevelser. Magnus Thorell visade bilder från Japan med vackra höstfärger på träd och 
buskar och en fantastisk utställning av Chrysanthemum. Agneta Åsgrim Berlin hade 
vandrat längs den sydskånska kusten och visade olika växtmiljöer och karaktärsväxter. 
Tomas Fasth har inventerat terrängen närmast Vättern inom Ödeshögs kommun där det 
finns några ovanliga växter som knappast finns inom motsvarande områden i 
Jönköping. Tomas visade också några bilder från sommarens utflykt till 
Breafallsmossen och den lieslåtter som han och några kompisar hjälpte till med i en äng 
i Breafalls by. Slutligen tog Lennart Persson med oss till sydvästra Irland med en 
intressant flora och imponerande stenmurar.  

Rigmor Rylner hade med sig en liten korg med dekorativa ollon från rödek.  

 

//Styrelsen för Botaniska Sällskapet i Jönköping 


