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Organisationsbidrag
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
Bidragssökande organisation
Namn

Svenska Botaniska Föreningen
Från Svenskt Friluftsliv sökta medel
Belopp, kr

Avser bidragsår

250 000

2013

Ansökan upprättad av
Namn

E-postadress

Maria Redin

maria.redin@sbf.c.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

018-471 28 00
vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv
Debattartiklar
Remissvar
Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement
Annat, nämligen:

Samverkan med andra ideella föreningar

Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks

Svenska Botaniska Föreningen (SBF) är en rikstäckande förening som är öppen för alla som är
intresserade av botanik. Till föreningen finns det också ett nätverk knutet med 25 anslutna lokaloch regionalföreningar över hela landet. I föreningens stadgar står det att föreningens syfte är att
som svensk regionalförening i botanik samla, tillvarata och främja de botaniska intressena i
landet samt verka för ökad kännedom om och skydd av landets flora.
Föreningen förverkligar sitt syfte genom:
- att utge Svensk Botanisk Tidskrift.
- att anordna sammankomster och botaniska exkursioner
- att verka för bevarandet av landets växtvärld
- att samverka med regionala och lokala föreningar
SBF:s verksamhet drivs från kansliet i Uppsala som servar medlemmarna, en botanikintresserad
allmänhet och medier med svar på frågor och vägledning om botanik och floravård.
SBF:s verksamhet är i huvudsak att sprida intresset för fältbotanik, en enkel och intressant form
av friluftsliv. Verksamheten är också viktig för naturvården och mycket värdefull kunskap om
natur och hotade arter kommer fram ur föreningens verksamhet. Vid utflykter och exkursioner
som är organiserade av SBF och de regionala föreningarna söker vi samråd och
överenskommelser med markägarna.
SBF och de anslutna regionalföreningarna erbjuder många aktiviteter för att få ut människor i
naturen. De viktigaste är:
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

• De Vilda Blommornas Dag – ca 2500-3000 (2012 års siffra)personer besökte någon av de 150
blomstervandringar som erbjöds i hela Sverige. De Vilda Blommornas Dag arrangeras samtidigt i hela
norden och går av stapeln en söndag i juni och stor möda läggs på att ha lokala arrangemang som
lockar ut nya grupper, t ex barnfamiljer i deras närmiljö under ledning av kunniga guider.
• Floraväktarna – 500 (2011 års siffra) floraväktare besökte sammanlagt mer än 6700 lokaler för
rödlistade arter, vilket innebär allt från några timmars fältbesök i floraväktarnas närnatur till dagars
vandring i otillgängliga fjällområden.
• Både SBF och floraväktarna har en välbesökt facebookgrupp.
• Årets växt 2012 är kattfot, en ängsmarksklenod som genom barndomsminnen och den välkända
strofen ”gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol” har lockat många personer till att inventera sitt
närområde. Både medlemmar och andra växtintresserade har rapporterat ca 1000 fynd (11 september)
till föreningen och Artportalen
• Framtidsmötet som hölls i under hösten 2011 har gett flera intressanta utvecklingsområden för
föreningens kommande verksamhet. Ett första ungdomsläger har i juni genomförts på Öland med ett
glatt gäng ungdomar i åldern 13-26 som under några dagar fick bekanta sig med Ölands flora under
ledning av kunniga guider. Detta skedde i samarbete med Fältbiologerna, där SBF stod för
boendekostnader, guider och undervisningsmaterial.
• Landskapsfloraprojekt, systematiska inventeringar av de egna landskapens flora har en lång tradition
inom SBF. Under 2012 kom Norrbottens flora del 1 ut och under 2013 väntas Närkes flora samt
Gotlandsflora att bli klara för utgivning. Exempelt på den stora aktivitet som pågår regionalt är de
inventeringar i Västmanland och på Öland som de senaste åren har lockat ut hundratals personer i
naturen.
• Botanikdagarna – ca 100 personer deltar årligen i våra botanikdagar som arrangeras av de olika
regionalföreningarna. 2011 var botanikdagarna i Uppland, 2012 i Hälsingland och nästa år kommer vi
att besöka Dalsland.
• Studerandestipendium delas varje år ut till 5 ungdomar som kan delta kostnadsfritt på botanikdagarna.
• Exkursionsverksamhet – de regionala föreningarna har ett omfattande program med exkursioner, allt
ifrån kvällsutflykter i närnatur till flera dagars vandringar i fjällen.
• Växter jag mött – ett informationsblad om 100 vanliga växter med illustrationer och krysslistor sprids till
bland annat skolor.
• Hemsidan och tidskriften – t ex kalendariet på hemsidan och annonser i tidningen sprider information
om exkursioner, botanikdagarna, De Vilda Blommornas Dag med mera. Svensk Botanisk Tidskrift ges
ut med 5 nr/år.

duplicera.nu

• Under 2012 kommer även arbetet med att ta fram en kompletterande tidskrift att påbörjas den kommer
att på ett lite enklare och på ett populärvetenskapligt sätt sprida botanisk information som kan attrahera
nya grupper av medlemmar.
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