
1 (2) 
 

Verksamhetsberättelse 2015 Örebro Läns Botaniska Sällskap  
 
Örebro Läns Botaniska Sällskap har vid utgången av år 2015 genomfört sitt 53:e verksam-
hetsår. Genom att synas i olika sammanhang har sällskapet bidragit till att sprida intresset för 
botanik. Vid årets slut fanns 145 medlemmar, varav 14 familjemedlemmar. Sällskapet har sex 
hedersmedlemmar: Birgit Fredriksson, Arne Holmer, Karl Gustaf Nilsson, Lena Lindgren, 
Lars Löfgren och Per Erik Persson. ÖLBS har därutöver tidskriftsutbyte med 8 andra 
botaniska föreningar i landet och tidskriften finns i 7 bibliotek (förutom 7 pliktexemplar). 
 
Styrelse har under året varit: vice ordförande Daniel Gustafson samt ledamöterna Owe 
Nilsson, Berit Ragné, Therese Aremyr, Gunilla Dahlén och David Tverling. Suppleanter har 
varit Ingevi Fall och Margareta Hedman. Ordförandeposten har varit vakant under året. 
Styrelsen har haft sju protokollförda möten under 2015. 
 
Aktiviteter under 2015. Under året har genomförts tre medlemsmöten med 61 deltagare och 
fyra exkursioner med 53 deltagare. Medlemsmötena har hållits på Ideellt utvecklingscentrum, 
Föreningarnas hus, där vi kunnat vara utan kostnad för lokal. 
 
22 februari. Årsmöte. Leif Sandgren visade efter årsmötet bilder och berättade om en resa till 
Kina. 
25 mars. Västmanlands botaniska förening besökte oss och berättade om sin verksamhet. 
23 maj. Cykelexkursion norr om Örebro. Vi besökte kända och okända platser runt 
Kvinnerstatorp. Ledare Daniel Gustafson. 
27 juni. Hällabrottet och Norra Mossby, under ledning av Arne Holmer. 
6 september. Vad växer på och kring murarna i Sommarroskogen? Ledare Therese Aremyr 
och Toni Berglund. 
26 september. Svampar i Vena hage, Älvhyttan. Ängssvampar, vaxskivlingar, samt 
rödskivlingar i länets rikaste lokal. Ledare Herbert Kaufmann. 
22 november. Sommarens fynd. 
 
De vilda blommornas dag 14 juni. Blomstervandringar hölls med totalt ca 30 deltagare i 
Spångabäcken Lindesberg, Ställdalen Ljusnarsberg och Vattenparken Örebro. Ledare: Claes 
Eliasson, Märta Dahlberg och Björn Nordzell. 
 
Botanikläger Herrfallet, Västmanland 3-5 juli. ÖLBS ordnade detta år sitt första 
botanikläger för medlemmar och andra botanikintresserade. Vi besökte under två dagar flera 
lokaler kring Herrfallet, vid Hjälmarens strand i Arboga kommun. Aktiviteter för såväl 
nybörjare som erfarna botaniker. En varierad grupp med sammanlagt 16 deltagare. Lägret 
finns beskrivet i T-Veronikan nr 4-2015. 
 
Deltagande på Föreningsmässa i Stadsparken Örebro 20 september. ÖLBS deltog med 
ett bord och personal. Vi informerade om vilda växter, föreningen, herbariet och Närkes flora. 
Föreningarnas hus arrangerade och det var stor uppslutning från föreningslivet. Dock inte så 
många besökare. 
 
Ute tillsammans. Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Örebro län och Närkes 
ornitologiska förening ordnade ÖLBS en studiecirkel för ungdomar som är intresserade av att 
lära sig mer om natur – ”Ute tillsammans”. Naturskyddsföreningen samordnade och sökte 
bidrag för verksamheten. Ett tiotal ungdomar deltog under året på ca tio exkursioner och 
inomhusmöten. ÖLBS fanns med för att berätta om botanik. 
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Floraväkteriet Ett flertal av föreningens medlemmar har deltagit i det nationella 
floraväkteriet och besökt ett antal lokaler. Rapportering sker till Artportalen. Länsstyrelsen 
har samordnat arbetet i Örebro län och resultatet för året har sammanställts i en Länsstyrelse-
rapport. Föreningens egen ansvarige för floraövervakningen har varit Owe Nilsson. Under 
året har ÖLBS även arbetat med ett projekt att kvalitetsgranska data rapporterade inom 
floraväkteriet, med sponsring från länsstyrelsen och landstingets vilt- och naturvårdsfond. Vid 
slutet av året sökte och fick föreningen pengar från Länsstyrelsen för att fortsätta projektet 
under 2016. 
 
Hemsidan ger en utmärkt bild av sällskapet och är viktig för att sprida kännedom om vår 
verksamhet. Webbmaster: Arne Holmer, adress: www.olbs.se  
 
T-Veronikan har enligt utgivningsplanen utkommit med fyra nummer under året. Totalt 
omfattar årets utgivning 96 sidor. Alla nummer har tryckts helt i färg med akvareller av Björn 
Nordzell på omslaget. Innehållet i övrigt har bl.a. bestått av vetenskapliga rapporter, 
exkursionsrapporter, fyndrapporter, naturvårdsnyheter, kåserier och föreningsnytt. Särskilt 
kan nämnas en artikel av Herbert Kaufmann om återfynd av bombmurklor på en lokal i 
Lindesberg (nr 2-2015) samt del 1 i Åke Lindströms serie om hans fynd av ovanliga svampar 
i Örebrotrakten (nr 4-2015). Lars Löfgren har publicerat ett antal artöversikter för Närke, 
bland annat över rosenpilört, kärrbräken, taklök och kalkkranslav. Redaktionen har bestått av 
Gunilla Dahlén (huvudredaktör), Daniel Gustafson (layout), Arne Holmer och Björn Nordzell. 
 
Herbariet. Karolinska skolans herbarium, som numera ägs av Örebro kommun, vårdas och 
förvaltas av Örebro Läns Botaniska Sällskap. En arbetsgrupp har sammanträtt vid 12 tillfällen 
under året och deltagarantalet har varierat mellan 6 och 10. Under 2015 har Owe Nilsson varit 
herbarieansvarig och Ingevi Fall har ansvarat för herbariemötena. Arbetet har bestått i att se 
till att växten sitter fast på sitt ark, har fullständig namnetikett och rätt namn. Arken sorteras 
sedan efter artnamn och placeras till sist i befintliga skåp på logementet Narvas vind, 
Grenadjärstaden i Örebro. Herbariegruppen arbetar som en studiecirkel hos Studiefrämjandet. 
Frågan om vem som är ansvariga för herbariet och därmed ska betala hyran för lokalen som 
det förvaras i väcktes återigen av Örebro kommun. Lokalen som hyrs av Länsarvet sades upp 
av Stadsbibliotekets chef utan att någon ny fanns. Detta skapade mycket extra arbete för 
ÖLBS styrelse. Vid årets slut beslutades att Örebro kommun betalar hyran för lokalen för 
ytterligare ett år. Under 2016 måste dock kommunen i samarbete med ÖLBS hitta en mer 
långsiktig lösning. 
 
Ekonomi. För ÖLBS ekonomi se årsredovisningen. 
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