
Verksamhetsberättelse 2014 Örebro Läns Botaniska Sällskap  
 
Örebro Läns Botaniska Sällskap har vid utgången av år 2014 genomfört sitt 52:a verksam-
hetsår. Genom att synas i olika sammanhang har sällskapet bidragit till att sprida intresset för 
botanik. Vid årets slut fanns 148 medlemmar, varav 19 familjemedlemmar och 5 
organisationer. Sällskapet har fem hedersmedlemmar: Birgit Fredriksson, Arne Holmer, Karl 
Gustaf Nilsson, Lena Lindgren och Lars Löfgren. 
 
Styrelse har under året varit: ordförande Rain Nylund, vice ordförande Daniel Gustafson 
samt ledamöterna Inga Hedgren, Owe Nilsson, Berit Ragné och Therese Aremyr. Suppleanter 
har varit Ingevi Fall och Gunilla Dahlén. Till kassör valdes vid årsmötet Lina Rydén. Lina 
avgick dock från styrelsen under våren och posten har sedan dess varit vakant. Herbert 
Kaufmann har hjälpt till med bokföringen. Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under 
2014. 
Aktiviteter under 2014. Under året har genomförts fem medlemsmöten med 93 deltagare och 
sex exkursioner med 99 deltagare. Medlemsmötena har hållits på Ideellt utvecklingscentrum, 
Föreningarnas hus eller Länsstyrelsen, där vi kunnat vara utan kostnad för lokal. 
 
28 januari. Owe Nilsson visade bilder och berättade om naturen i Venezuela och Brasilien. 
6 februari. Per Erik Persson berättade till bilder de stora fria norrlandsälvarna. 
23 februari. Årsmöte. Arne Holmer höll föredrag och visade bilder under rubriken Möten med 
växter och djur i Afrika. 
29 mars. Daniel Gustafson berättade om aktuella naturvårdsprojekt i Länsstyrelsens regi. 
14 maj. Vandring kring Gårdsjötorp och Hyttebacken i Kilsbergen, ledare Mats Rosenberg. 
28 maj. Kvällsexkursion till Venakärret där personal från Länsstyrelsen berättade om det 
pågående naturvårdsprojektet Reclaim. 
1 juni. Vandring i Herrfallsäng, ledare Arne Holmer. 
27 juli. Botaniska pärlor kring Götlunda och Hästnäs, ledare Rain Nylund och Berit Ragné. 
20 september. Svampexkursion till Kärneområdet med Michael Andersson och Toni 
Berglund. 
19 oktober. Mossexkursion till Garphyttans nationalpark, ledare Michael Andersson. 
23 november. Björn Nordzell berättade till bilder om en resa till Bulgarien. 
 
De vilda blommornas dag 15 juni. Blomstervandringar hölls med totalt ca 50 deltagare i 
Bullerdalen Karlskoga, Ställdalen Ljusnarsberg, Varbergaskogen och Vattenparken, Örebro. 
Ledare: Owe Nilsson, Märta Dahlberg, Thyra Lundell, Inga Hedgren, Leif Sandgren och 
Björn Nordzell. 
 
Deltagande på Tysslingedagen 29 maj samt Naturskyddsföreningens riksstämma i 
Örebro 14-15 juni. ÖLBS deltog med ett bord och personal där vi informerade om 
föreningen och Närkes flora. 
 
Floraövervakning Ett flertal av föreningens medlemmar har deltagit i floraövervakningen 
och besökt ett antal lokaler. Länsstyrelsen har samordnat arbetet. Kommunansvariga finns i 
länets alla kommuner. Rapportering sker till Artportalen. Föreningens egen ansvarige för 
floraövervakning har varit Owe Nilsson. Vid slutet av året har ÖLBS sökt och fått pengar från 
Landstingets vilt- och naturvårdsfond och Länsstyrelsen till att under 2015 kvalitetsgranska 
data rapporterade inom floraväkteriet. 
 



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 två artiklar av Claes Eliasson om hur fjärilar födosöker i blommor samt del 3 i 
Åke Lindströms serie om nya artnamn på kärlväxter. Redaktionen har bestått av Gunilla 
Dahlén, huvudredaktör, Daniel Gustafson, layoutredaktör samt Arne Holmer och Björn 
Nordzell. Material till T-veronikan har skickats till den nya e-postadressen 
teveronikan@gmail.com. 
 
Herbariet. Karolinska skolans herbarium, som numera ägs av Örebro kommun, vårdas och 
förvaltas av Örebro Läns Botaniska Sällskap. En arbetsgrupp har sammanträtt vid 13 tillfällen 
under året och deltagarantalet har varierat mellan 8 och 15. Under hösten 2014 har Owe 
Nilsson varit herbarieansvarig efter att Inga Hedgren drabbats av sjukdom, 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. Herbariet innehåller 
minst 25 000 växter, kanske det dubbla. Herbariegruppen arbetar som en studiecirkel hos 
Studiefrämjandet. Länsarvet har fått tillbaka bord vi haft till låns. Ingevi Fall har ställt ett bord 
till förfogande och Elisabet Kocken ombesörjde transporten. 
 
Ekonomi. För ÖLBS ekonomi se årsredovisningen. 
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