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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

40 000

2015

Ansökan upprättad av
Namn

E-postadress

Stefan Grundström

ordforande@svenskbotanik.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

070-4200211

070-4200211

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

Information och kampanjer, t ex De Vilda Blommornas Dag, Florväkteriet

Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks

Svenska Botaniska Föreningen (SBF) är en riksförening för alla som är intresserad av vilda
växter. Verksamheten samordnas från kansliet i Uppsala som ger medlemmarna service
och vägleder en botanikintresserad allmänhet och media i botaniska frågor. Det finns också
ett anslutet nätverk av regionala och lokala botaniska föreningar. SBF:s syfte är att 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 och Vilda Växter
- att anordna sammankomster och botaniska exkursioner
- att verka för bevarandet av landets växtvärld
- att samverka med regionala och lokala botaniska föreningar
SBF:s verksamhet syftar i huvudsak till att sprida intresset för fältbotanik, en enkel och
intressant form av friluftsliv. Verksamheten är också viktig för naturvården och tillför
värdefull kunskap till andra samhällssektorer. De utflykter och exkursioner som är
organiserade genom SBF och de regionala föreningarna sker under allemansrättsliga
förhållanden och ofta sker också samråd med markägare och andra intressenter.
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

SBF och de anslutna regionala föreningarna erbjuder många aktiviteter för att få ut
människor i naturen. De viktigaste är:
De Vilda Blommornas dag - över 230 blomstervandringar rapporterades genomförda i
Sverige 2014. Det verkliga antalet är ännu större. De Vilda Blommornas dag arrangeras
samtidigt i hela Norden en söndag i juni och stor möda läggs på att ha lokala arrangemang
och att locka ut nya grupper i människornas närnaturområden under ledning av kunniga
guider.
Floraväktarna, ca 500 floraväktare besökte sammanlagt 4 900 växtplatser för hotade arter
vilket innebär allt från några timmars fältbesök i floraväktarnas närnaturområden till dagar av
vandring i otillgängliga fjälltrakter.
Ungdomsläger i samarbete med Fältbiologerna. 2014 hade vi 12 ungdomar på läger under
fyra dagar i Skåne.
Årets Växt 2014 är slåtterblomma, en för många känd ängsväxt. Slåtterblomma har hittills
rapporterats in från över 1 000 ställen.
Landskapsfloror, systematiska inventeringar av de egna landskapets flora har resulterat i en
lång rad med tryckta böcker, ett gigantiskt hembygdsarbete som genererat många tusentals
timmar av fältarbete och friluftsliv. Under 2015 kommer Gotlands Flora och Gästriklands
Flora att komma till tryck.
Botanikdagarna, Ca 100 personer deltar årligen i våra botanikdagar som arrangeras i
samarbete med en regional förening varje år. 2013 var vi Dalsland, 2014 i Ångermanland
och 2015 är det planerat för att vara Botanikdagar i Tärnafjällen i södra Lappland.
Studerandestipendium delas ut varje år för ungdomar som kan delta kostnadsfritt på
Botanikdagarna. 2014 hade vi fyra stycken ungdomsstipendiater i Ångermanland.
Exkursionsverksamhet, de regionala föreningarna har ett omfattande program med
exkursioner, alltifrån kvällsutflykter i närnaturen till flera dagars vandring i fjällen.
Hemsidan och tidskrifterna, t ex kalendariet på hemsidan och annonser i tidskrifterna sprider
information om exkursioner och resor m.m. Svensk Botanisk Tidskrift ges ut med fem nr per
år och vår nya tidskrift Vilda Växter kommer ut med fyra nummer per år.

duplicera.nu

Vi anser att syftet med vår verksamhet och på det som det förverkligas stämmer överens
med syftet för statsbidraget till friluftsorganisationer. Vi organiserar människor för vistelser i
naturen och utövande av friluftsliv. Vi ger alla, även botanikintresserade som inte är
medlemmar, möjlighet att få naturupplevelser, fysisk aktivitet, social gemenskap och en
ökad kunskap om naturen och miljön.
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