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Botaniska Sällskapet i Jönköping  

 

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021  

 

 
Allmänt 

Den pågående pandemin och restriktioner att samlas innebar att våra aktiviteter såväl ute som inne 
uteblev fram till maj 2021. Även årsmötet sköts upp till senare tillfälle, vilket blev 4 oktober. 
Styrelsemöten under årets första hälft hölls via zoom, telefon och E-post. Floraprojektet hölls igång 
och avslutades under vintern och våren. 

Under senvåren 2021 beslöt styrelsen att ordna några aktiviteter utomhus med begränsat antal 
deltagare enligt de restriktioner som rådde vid varje tillfälle. Exkursionerna gjordes något kortare och 
utan gemensamt fika. För att kunna följa restriktionerna gällande deltagarantal krävdes föranmälan till 
respektive ledare. Under hösten genomfördes program såväl utomhus som inomhus med iakttagande 
av föreskrifter, då merparten av medlemmarna vaccinerats. Under oktober, november och december 
hyrde vi den större lokalen på entréplanet i Allianskyrkan, för att kunna hålla lämplig distans.  

Botaniska Sällskapet är sedan 2016 anslutet till Studiefrämjandet som håller till på Rosenbergsgatan. 
Under hösten har styrelsemöten förlagts till Studiefrämjandets lokaler. 

Sällskapet är medlem i Föreningen Smålands Flora och i Svenska Botaniska Föreningen (SBF).                    

På grund av pandemin genomfördes SBF:s årsmöte via zoom 13 mars. Göte Bengtsson deltog som 
representant för Botaniska Sällskapet i Jönköping och Lennart Persson som revisor i SBF. 

Inget bidrag från Jönköpings kommuns kultur- och fritidsnämnd har anslagits till Sällskapets 
verksamhet 2021, då kriterierna för föreningsbidraget ändrats.  

Styrelsen och övriga funktionärer 

Styrelsen: 
Göte Bengtsson, ordförande  
Yvonne Hyltse Eckert, vice ordförande  
David Ståhlberg, sekreterare  
Marianne Rydén, bitr. sekreterare 
Lennart Persson, kassaförvaltare  
Britta Färdig Bergström, programsamordnare  
Torgny Bergström, samordnare för extern och 
intern kommunikation  
Magnus Thorell 
Lone Möller 

Revisorer: 
Åke Jönsson, sammankallande 
Pia Larsson 
Britta Pilkvist, suppleant  
Valkommitté: 
Tomas Fasth, sammankallande 
Mikael Gustafsson 
Vakant 

 

Ansvariga för praktiska arrangemang vid medlemsmöten: Torgny Bergström och 
Britta Färdig Bergström 
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under året och därtill täta kontakter via e-post.   

Under början av året har medlemmarna i floraprojektet fokuserat på att fullborda Södra Vätterbygdens 
flora samt försäljning av denna. Styrelsen har under årets senare del påbörjat diskussion om 
uppdatering av Sällskapets stadgar, verksamheten de närmaste kommande åren, rekrytering av nya 
medlemmar samt hur vi ska få fler medlemmar att aktivt delta i sällskapets arbete.   
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Intern och extern kommunikation  
Sällskapets hemsida med adressen www.botaniska-jonkoping.se sköts av medlemmen Åke Jönsson.  

Facebookgruppen Botaniska Sällskapet Jönköping hade vid årets slut 125 medlemmar, en ökning med 
40 sedan föregående år.   

I Facebookgruppen har styrelsen normalt påmint medlemmarna om kommande programpunkter, samt 
via e-post till de medlemmar som har angett en e-postadress. E-postadress kan anmälas till 
kassaförvaltaren: lenper51@gmail.com  

Styrelsen brukar skriva korta referat från Sällskapets träffar och samtidigt påannonsera kommande 
aktivitet under ”Nytt från läsarna” i Jönköpings-Posten. Detta år infördes fyra referat samt  
information om det kommande årsmötet. På grund av osäkerheten om ändrade restriktioner infördes 
inga programpunkter i aktivitetskalendern på kommunens hemsida under ”Guidningar i naturen”.  

Styrelsen har beslutat utforma och köpa in en banderoll/flyer att använda vid aktiviteter som t.ex. 
Bauerdagen och Öxnegårdsdagen  

Ekonomi 

Sällskapets ekonomiska ställning framgår av separat årsredovisning. Tillgångarna i florafonden har 
förvaltats med inriktning mot en trygg placering och värdeutveckling. En del av fondmedlen har 
använts till framställningen av Södra Vätterbygdens flora.  

Medlemsantal 

Sällskapet hade den 31 december 114 medlemmar som betalat medlemsavgift. Under året har 9 
medlemmar lämnat Sällskapet och 13 medlemmar tillkommit.  

Medlemsavgift 

Medlemsavgiften 2021 har varit oförändrad 100 kr för vuxen och 10 kr för ungdom under 20 år.  

Möteslokal 

Sällskapets inomhusprogram under hösten ägde rum i Allianskykans större lokal på entréplanet. Under 
oktober och november erbjöds också möjlighet att köpa kaffe/te, fralla med ost och en kaka. I 
december ordnade styrelsen med detta då Allianskyrkans kök renoverades.  

Naturvård 

Sällskapet har varit representerat i Naturvårdsrådet i Jönköpings kommun genom Magnus Thorell och 
Marianne Rydén med Britta Färdig Bergström som ersättare.   

Torgny Bergström har representerat Sällskapet i länsstyrelsens skötselråd för naturreservatet 
Bondberget, som i likhet med föregående år inte hade något möte under 2021.    

David Ståhlberg har representerat Sällskapet i kommunens skötselråd för naturreservatet Rocksjön 
som inte heller det hade något möte under 2021.  

Erik Leonard Ekman 

Både minnesplakett och skylt om Ekman är nu på plats i Rocksjöreservatet, i den sydvästra 
delen invid leden som går genom rikkärret där höstspiran ståtar som på Ekmans tid. 

Remissvar 
Sällskapet har inte sett någon anledning att lämnat något remissvar under året.  
Styrelsen har föreslagit och därefter enats om nominering av årets växt 2023. Ingen av de föreslagna 
kom med på SBF:s lista över kandidater  

Arkiv Sällskapets arkiv med protokoll och andra viktiga handlingar förvaras sedan 2014 på 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv, som håller till i Arkivhuset i Jönköping.  
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Södra Vätterbygdens flora 

Under våren avslutades arbetet med att åstadkomma en tryckt publikation, Södra Vätterbygdens flora. 
Lennart Persson har rapporterat floragruppens sammankomster till Studiefrämjandet.  

Den färdiga tryckta publikationen presenterades och börja säljas i början av maj 2021. 

Redaktionsgruppen (floragruppen) har utgjorts av Göte Bengtsson (sammankallande), Lennart 
Persson, Marianne Rydén, Magnus Thorell och Agneta Åsgrim Berlin. Kjell-Arne Olsson, boende i 
Åhus, har svarat för redaktörs- och layoutarbetet. Gösta Börjeson har också deltagit i flertalet 
floramöten och ytterligare några medlemmar i Sällskapet har bidragit på olika sätt.  

Floran har fått ett mycket positivt mottagande och sålt mycket bra. Yvonne Teiffel skrev en mycket fin 
recension som infördes i JP.  

Styrelsen beslöt att delta i SmåLit den 5 februari 2022 för att marknadsföra och sälja floran.  

Några intressanta floranoteringar från trakten          

Under 2021 har styrelsen som vanligt vid styrelsemötena dryftat sina senaste botaniska erövringar. 
Några intressanta noteringar från vår bygd utöver det som nämns under exkursionsreferaten: Lennart 
Persson hittade 15 blommande exemplar av ullranunkel och knölgröe på kyrkogårdsmuren i Barnarp. 
Magnus Thorell hittade en ny lokal för backsippa i Rickarp. Göte Bengtsson hittade 12 plantor 
vårvicker på Dalvik. Lennart, Göte och Magnus har räknat tibast som var årets växt 2021.  

Många fina foton på växter har presenterats på sällskapets Facebook-sida. 

Sammankomster 
 

19 maj   Växter vid Hassafallsleden. (6 deltagare) 

Med början vid Hovslätts hembygdsgård gick vi utmed Tabergsån, genom strandskogen. Vitsippsmattan och 
blåsipporna hade tyvärr blommat över men vi fann bl.a. blommande vätteros, tibast, gullpudra och kabbleka. 
Strutbräken, majbräken och skavfräken bildade gröna mattor med blad av rödblära, skogsnäva m.fl. Det var en 
skön dag i maj då vi kunde vistas tillsammans i vacker omgivning efter drygt ett år med pandemi.  
 
26 maj  Växter i Häggebergs naturreservat. (3 deltagare)  

På grund av kraftigt regn under eftermiddagen inställdes den planerade vandringen under ledning av Magnus 
Thorell. Det blev endast en kortare promenad från Brukshundsklubben till utsiktsplatsen med ordföranden och 
ytterligare två deltagare, som trots regn kunde njuta av grönskan och ett antal blommande örter, bland andra 
liljekonvalj. Påfallande var en riklig förekomst av lönnplantor på många ställen.  

4 juni  John Bauerdagen  

Botaniska Sällskapet genomförde en floravandring under Bauerdagen och sålde 
även ett antal floror.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vätteros i Hovslätt, intill 
Tabergsån.  
Foto: Britta Färdig 
Bergström. 

 

 

David Ståhlberg var ciceron vid Rocksjön 
under John Bauerdagen. 
Foto: Agneta Åsgrim Berlin  
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9 juni  Försommarvandring vid Brunstorpsbergets fot. (8 deltagare) 

Vid Brunstorps gård kunde deltagarna beundra valnöt, kaukasisk vingnöt och äkta kastanj, parkträd som är 
ovanliga i Vätterbygden. Efter promenad genom äppelträdgården studerades lundfloran i ädellövskogen nedanför 
Brunstorpsbergets brant. Här noterades skogsbingel, långsvingel, lundelm, lundgröe, nässelklocka, lundarv, 
glansnäva m.fl. Vid återtåget genom trädgården ägnades perennrabatterna vederbörlig uppmärksamhet. Den fina 
samlingen av pioner stod i sitt flor eller var på väg att slå ut.  

20 juni De vilda blommornas dag på Bondberget tillsammans med Friluftsfrämjandet-
Öxnegården 

Vandringen på Bondberget bjöd på en rikedom av ormbunkar, gräs, halvgräs, örter, buskar och träd inklusive 
karaktäristiska lundarter som hässlebrodd och tandrot. I ett fuktstråk fanns ett fint bestånd av signalarten 
skärmstarr. David och Lennart ledde vandringen som lockade ett 20-tal deltagare. Göte presenterade Sällskapet 
och den nya floran.  

18 augusti Huskvarnabergen. (7 deltagare) 

Den botaniska vandringen, som leddes av Lennart Persson och Yvonne Hyltse Eckert, företogs i området runt 
IKHP-stugan. 
Vid den stora grusparkeringen tittade vi på bl.a. en fibbla, Hieracium nemorivagum, en art inom gruppen 
Savojfibblor. Den upptäcktes 2011 vid ett "fibblesymposium" med internationella experter, som hölls i trakten. 
Arten och artgruppen är ovanlig i Sverige men har under de sista två åren hittats på fler ställen i 
Jönköpingstrakten. Särskilt riklig är den i Jönköpings stadspark, runt fågeldammen.  
Vandringen gick vidare upp över betesmarken med några typiska torrmarksarter som jungfrulin, gråfibbla, 
gulmåra och nationalväxten liten blåklocka.  
Vid dammen tittade vi på strand- och vattenväxter, strandlysing, fackelblomster, strandklo, stor igelknopp, 
bredkaveldun, olika videarter och vit näckros för att nämna några. I den fuktiga gräsmarken intill växte rikligt 
med rödtoppa och grå ögontröst samt någon enstaka brunskära. 
Vi letade oss på skogsstigar vidare ner mot Strutsabacken där målet var att se finnögontröst, en gammal 
ängsväxt, som här har en av sina få lokaler i trakten. Efter detta var det dags att dra sig tillbaka till bilarna och 
som goda botanister tittade vi förstås på växter som stod och vinkade åt oss i den friska vinden. 
Röd och vit rödtoppa respektive finnögontröst växer i ett bestånd i slalombacken. Foton: Yvonne Hyltse Eckert. 

 
25 augusti  Mossträff i Huskvarnabergets naturreservat.  

Exkursionen förlades till den norra delen av Huskvarnabergets 
naturreservat. Vi undersökte mossfloran i sluttningarna samt ett fuktigare 
parti.  Grön sköldmossa Buxbaumia viridis samt gruskammossa 
Abietinella abietina var bara några av arterna vi såg. 

 
 

 

 

 

Grön sköldmossa.  
Foto: Henrik Kullberg. 
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11 september      Botanisk vandring vid Haga. (11 deltagare) 

På den ganska korta vandringen kunde deltagarna bekanta sig med 
främst ruderatmarksväxter och lundväxter. På Skogskyrkogården 
visades gräsmarker med höstskallra och rödklint, växter som kommit 
hit med anläggningsjord. Längs vägen mot Haga beskådades 
skuggnäva, styv fingerört, vitplister och taklosta. På Haga 
industriområde noterades fler ruderatmarksväxter, som nattglim, 
vägmålla, sengröe, revormstörel och flera bestånd av boerstånds m.fl. 
Vägen tillbaka mot Skogskyrkogården gick längs en lundsluttning med 
artrik flora. Här visades flera ovanliga arter, som backglim, 
backvicker, bergjohannesört, lundstarr och sötvedel 

 

19 september  Öxnegårdsdagen   

Åtminstone 700 personer besökte årets upplaga av 
Öxnegårdsdagen där områdets och bygdens föreningsliv visade 
upp sig tillsammans med Vätterhem, Räddningstjänsten med 
flera aktörer. Botaniska Sällskapet genom David och Lennart 
lockade med trädutställning och floraförsäljning.  

 

 

 

25 september      Mossträff i Uvaberget/Ramlaklint 
naturreservat. (7 deltagare)  

Vi gick en slinga vid Uvaberget med ett besök vid Ramlaklint. Av de 
mossor som studerades kan några signalarter nämnas: vågig 
sidenmossa, västlig hakmossa, långflikmossa och grön sköldmossa. 
Den utlovade rödlistade arten vedtrappmossa visades också. Alla 
knutna till gammal naturskog. Henrik kunde även uppvisa ett fynd av 
den sägenomspunna lysmossan. 

 
 
 

4 oktober Allianskyrkan. (22 deltagare) Botaniska 
Sällskapets årsmöte.  

Verksamheten under år 2020 var begränsad till följd av pandemin, bortsett från det intensiva arbetet med att 
färdigställa publikationen Södra Vätterbygdens flora. Samtliga styrelseledamöter och övriga funktionärer 
omvaldes. Det konstaterades att Sällskapets facebook-grupp Botaniska Sällskapet Jönköping tilldrar sig ett allt 
större intresse. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Magnus Thorell om hur florainventeringen under 1960- 
och 1970-talen gick till och hur arbetet med att åstadkomma en tryckt flora bedrevs under de närmast följande 
decennierna. Ett mycket uppskattat inslag. 

10 november   
De komma från öst och väst. De komma från syd och nord. Om några växter som möts i Södra 
Vätterbygden. Allianskyrkan. (20 deltagare) Floran i Södra Vätterbygden i bilder. 

Sällskapet höll den 10 november sitt andra möte för hösten i Allianskyrkan. Magnus Thorell berättade under 
rubriken ”De komma från öst och väst. De komma från syd och nord.” om växter som möts i Jönköpingstrakten. 
Framställningen illustrerades med ett stort antal foton på växter och utbredningskartor ur Hulténs växtatlas. 
Exempel på östliga arter är blodnäva, brudbröd och skvattram. Klockljung och myrlilja har västlig utbredning. 
Murgröna och bokarv är sydliga arter som finns i trakten. Magnus kommenterade också granens invandring till 
södra Sverige och några lövträdsarters invandringshistoria och förekomst i Södra Vätterbygden. Mötet 
avslutades sedvanligt med fika. 

 

Lennart Persson visar blad för intresserade, kanske 
blivande botaniker, under Öxnegårdsdagen.  
Foto: David Ståhlberg. 

 

Magnus Thorell demonstrerar växter under 
vandringen i Haga.  
Foto: Lennart Persson. 

 

Mossexkursionen till Uvaberget med Henrik Kullberg.  
Foto: Magnus Thorell. 
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8 december Allianskyrkan. Medlemmarnas afton. (23 deltagare) 

Denna kväll fick vi se bilder och höra om varierande växtlokaler i många delar av vårt land.  

Agneta Åsgrim Berlin visade ett bildspel från ett naturreservat på Skånes sydkust. Bilderna visade växtligheten 
på Beddinge strandhed, som ligger mellan Trelleborg och Ystad, från vår till höst. Ett litet urval av växterna 
visas nedanför. 

Henrik Kullberg visade bilder på mossor och blommor från såväl Bohuslän som trakterna runt Jönköping. 
Strandväxter från Ransvik, Rörö och Smögen och mossor från Ramsjön, Bottnaryd, och Edeskvarna, 
Gaffelmossa vid Rocksjön nära Attevik och stenfickmossa i vattenledningsparken visar att intressanta mossor 
kan hittas i vår närmiljö. 

David Ståhlberg visade bilder på orkidéer från flera håll t.ex. Haurida, Aneby och Dumme mosse. Vi fick bland 
annat förklarat att handnycklarna hybridiserar lätt och visade flera exempel på ängsnycklar, mossnycklar och 
sumpnycklar med typiska eller atypiska prickar på bladen.  Han visade också en albinoform av Jungfru Marie 
Nyckel, F1-hybrider av nycklar och markens betydelse för orkidéerna. Skogsnycklar och Jungfru Marie nycklar 
hittar man på olika typ av mark.     

Lennart Persson avslutade med att visa bilder från flera olika tillfällen och miljöer.  Exempel på växterna är 
kardvädd som förr användes för filtning, äkta gulplister och liten vårstjärna vid Sandseryds kyrka. Vid Bårarp 
hade Lennart hittat storgröe i en bäckravin och mitt i staden vårvicker. Vid stadsparken nedanför fågelmuseet 
hade han fotograferat bl.a. Savojfibblor.   

Tack 
Styrelsen vill särskilt tacka de som lett exkursioner, hållit föredrag, förberett möten, 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 och i Allianskyrkan för gott samarbete och bra service.  
Med förhoppning om att 2022 ska innebära att verksamheten snart kan återgå till det normala med fysiska 
möten, föredrag och exkursioner. 
 
 
 
Jönköping 2022-01-25 
 
 
 
Styrelsen för Botaniska Sällskapet i Jönköping 
 
 

 
Några växter från Beddinge strandhed 

 

Axveronika. 
Foto: Agneta Åsgrim Berlin. 
 

Åkervädd med ängsmetallvinge. 
Foto: Agneta Åsgrim Berlin. 
 

Liten blåklocka  
(Sveriges nationalblomma.) 
Foto: Agneta Åsgrim Berlin. 
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Fler fina bilder: 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Spjutskråp. Beddingestrand. 
Foto: Agneta Åsgrim Berlin. 

 

 

Trift med mindre guldvinge. Beddinge 
strandhed. 
Foto: Agneta Åsgrim Berlin. 

 

 

Boerstånds. 
Foto: Göte Bengtsson. 

 

Savojfibbla. 
Foto: Göte Bengtsson. 

 

Västlig husmossa. Bårarp. 
Foto: Henrik Kullberg. 


