
Styrelseberättelse för verksamhetsåret 2013 
 
Medlemsantal 
Föreningen hade vid årets slut sammanlagt 515 (563) medlemmar, varav 95 familjemedlemmar, vilket 
är en minskning i medlemsantalet jämfört med 2012 (siffror inom parentes). Geografiskt var medlem-
marna fördelade enligt följande: Gotland 219, Sverige utom Gotland 286 samt utlandet 10.  
 
Styrelsens funktionärer och sammanträden 
Styrelsen har under det gångna året bestått av Jörgen Petersson (ordförande), Dan Paulsen (vice ord-
förande), Gun Ingmansson (sekreterare), Elsa Bohus Jensen (kassör), Bo Göran Johansson (ledamot 
och ansvarig för Projekt Gotlands Flora), Magnus Martinsson (ledamot), Jens-Henrik Kloth (flora-
väkteri) och Karin Wågström (floraväkteri). Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 genomfört fem 
protokollförda möten. Revisorer har varit Sverker Lanner och Lars-Åke Pettersson, med Sten Wik-
ström som revisorssuppleant. Valberedningen har bestått av Lars-Åke Pettersson och Karl Lodnert. 
   
Årsmötet 
Årsmötet hölls i Vita Huset den 18 februari 2013. Magnus Martinsson invaldes som ny i styrelsen. Vid 
kaffet utlottades skänkta priser med bl.a. eminent svarvade burkar av Karl Lodnert och god honung 
från Marita Westerlind. Som avslutning presenterade Bo Göran Johansson slutarbetet med Gotlands 
Flora.  
 
Rindi  
Redaktör under året har varit Marita Westerlind. Totalt omfattar årgången 88 sidor. Föreningen sänder 
Rindi som utbyte till 18 föreningar. Nummer 1 innehåller Nyheter i Gotlands Flora 2012 (Jörgen Pet-
ersson) samt en artikel om Gotlandsnycklar (Gun Ingmansson).  I nummer 3 redogörs för Trädgårds-
iris på Gotland (Bo Göran Johansson) och Floran i Landträsk (Jörgen Petersson). I övrigt innehåller 
numret exkursionsrapporter. Nummer 2 och 4 utgörs av programblad.  
 
Exkursioner och sammankomster 
Förutom årsmötet genomfördes under året följande inneträffar: 
18 mars om Artportalen för växter (Bo Göran Johansson).  
11 november, Medlemmarnas bildkväll. Föreningen har dessutom i den hyrda IOGT- lokalen Vita 
huset i Visby hållit flera arbetsmöten (i princip varannan måndag).  
Under året har följande exkursioner genomförts i föreningens regi (ledare inom parentes): 
28 april Bosarve lövskog med gotländsk nunneört, desmeknopp och sippor (Jörgen Petersson).  
18 maj avnjöts Adam och Eva och krutbrännare vid en vandring till Fallets fornby i Tingstäde (Gun 
Ingmansson, Jörgen Petersson). 
16 juni anordnades ”De vilda blommornas dag” i Lojsta prästänge med bl.a. svensk ögontröst (Gun 
Ingmansson, Jörgen Petersson) samt på Hejnum hällar med ölandstok (Elsa Bohus Jensen, Bo Göran 
Johansson, Lars-Åke Pettersson). 
30 juni vadade vi i kärren vid Harudd i Hall med flera orkidéer och sumparv (Jörgen Petersson). 
14 juli var det Linnéexkursion i samarbete med Naturum till Klehammarsård i Vamlingbo (Jörgen 
Petersson). 
27 juli besågs martorn och kalkbräken runt Folhammar i Ardre (Gun Ingmansson, Jörgen Petersson). 
11 augusti vandrade vi genom kalktallskog och myr ned mot Mölnernyr i Rute (Magnus Martinsson). 
31 augusti besågs strandfloran på de östra och södra delarna av Grötlingboudd (Marita Westerlind, 
Gun Ingmansson). 
22 september letade vi efter svampar i lövskogarna runt Backänget i Levide och Solsänget i Sproge 
(Elsa Bohus Jensen). 
 
Inventeringar och Projekt Gotlands Flora 
Föreningen har på länsstyrelsens uppdrag inventerat gotlandsranunkel (Elsa Bohus Jensen, Lars-Åke 
Pettersson). I egen regi har vi räknat orkidéer bl.a. kärrnycklar vid Esketräsk och Hoburgsmyr, stor 
skogslilja i Landträsk, gulyxne vid Blå lagunen samt översiktligt inventerat nordöstligaste udden av 
Gotland (Hans-Peter Johann, Gun Ingmansson, Jörgen Petersson m.fl.) 



Projekt Gotlands flora, som skall utmynna i en modern landskapsflora över Gotlands kärlväxter, har 
nu pågått i 31 säsonger. Föreningen har tidigare erhållit medel för skrivandet av Gotlands Flora från 
”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt”. Arbetet med Artdelen har fortsatt under året på ideell 
basis (Gun Ingmansson, Bo Göran Johansson, Jörgen Petersson), där Bo Göran Johansson även fort-
satt sitt arbete med databasen. Nu fortgår arbetet genom överföring av skrivna texter till en gemensam 
mall (Bo Göran Johansson), varvid hjälp erhållits av Agnita Ekman, som även läst korrektur. Stellan 
Hedgren har producerat kartorna till floran. Under året har bilder till floran valts ut. Kontroller av be-
lägg har skett i Riksmuseet (Thomas Karlsson, Magdalena Agestam). Erik Ljungstrand har kontrol-
lerat en del kollekter i Göteborg och Visby samt ett större antal insamlade under projektet. Föreningen 
har ansökt om medel och erhållit 150 000 kr från Svenska Botaniska föreningen för florans layout, 
vilket pågått under 2013. Gotlands Flora - en guide, som utkom 2007 har nu sålts i ca 3200 exemplar. 
 
Naturvård 
Efter HD:s återförvisning av ansökan för Nordkalks tilltänkta kalkbrott vid Ducker i Bunge (Ojnare-
skogen) till Mark- och miljödomstolen, har GBF insänt skrivelse till MMD.  
  Föreningen har även insänt synpunkter till MMD på SMA Minerals ansökan om utvidgad kalktäkt 
vid Strå i Bunge. Föreningen är kritisk till delar av den inlämnade MKB:n och har redovisat de hot 
som brytningen innebär mot de skyddsvärda arter, som finns i det planerade täktområdet. 
  Föreningen har till Region Gotland insänt synpunkter på Översiktsplan för Fårö, exploatering vid 
Bjärs i Tofta samt skötselplan för Snäcks camping. Södra hällarna har beslutats av den politiska major-
iteten att bli kommunalt reservat. Nu sker en viss diskussion runt skötseln för området. Föreningen har 
framfört åsikter runt förslaget. 
  Föreningen har till länsstyrelsen lämnat synpunkter på revidering av skötselplaner för flera reservat, 
Områden för det rörliga friluftslivet samt nya naturreservat vid Bräntings, Mallgårds strandskog i 
Ardre, Hambrar i Ala, Bojsvätar samt utvidgning av Bungenäs naturreservat i Bunge. Vi har även 
deltagit i ett förberedande möte på plats vid Fjälängar i Ala inför en reservatsbildning i området. 
   Föreningen har insänt synpunkter på en mindre vindkraftpark på Näsudden.   
   Föreningen har efter avtal med företag inom Vindkraftsindustrin 2010, deltagit i förberedelser att 
röja, stängsla och beta delar av sydvästra Näsudden (Stellan Hedgren). Under 2013 har betet kommit 
igång. 
 
Floraväkteri 
Floraväkteriverksamheten har samordnats av Karin Wågström och Jens-Henrik Kloth.  
   
Övrigt  
Föreningen deltog (se under exkursioner ovan) i Svenska Botaniska Föreningens arrangemang ”De 
vilda blommornas dag”. Detta arrangemang anordnades för tolfte året runt om i Norden. Föreningen 
deltog även med en exkursion den 14 juli i Naturums Linnévecka.  
  Gun Ingmansson, Jörgen Petersson och Lars-Åke Pettersson deltog i Svenska Botaniska Föreningens 
Föreningskonferens i Uppsala. Gun Ingmansson, Bo Göran Johansson och Jörgen Petersson guidade 
vardera en dag vid en exkursion anordnad av Göteborgs botaniska sällskap. 
  Jörgen Petersson har representerat föreningen i Länsstyrelsens Naturvårdsråd och Miljörådet i 
Region Gotland, där Lars-Åke Pettersson varit suppleant. I Miljörådet presenterades under året 
föreningens verksamhet. 
  Jörgen Petersson presenterade den kommande floran genom ett föredrag i Lunds Botaniska Förening. 
  Föreningens hemsida har skötts av Marita Westerlind. 
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