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Innledning 
Norsk Botanisk Forening (NBF) er en frivillig, landsdekkende organisasjon for alle som er interessert i å 
lære om ville planter, moser og lav i naturen uavhengig av forkunnskaper og kunnskapsnivå. 
Foreningen består av 16 grunnorganisasjoner, et hovedstyre, og en administrasjon med daglig leder, 
redaktør og en organisasjonsrådgiver (ca. 2 årsverk). Hvert år arrangeres det hundrevis av kurs, turer 
og aktiviteter over hele landet i regi av foreningen. Våre aktiviteter og turer er åpne for alle og er 
organisert av ildsjeler og frivillige i foreningen. 
 
Foreningens fire hovedformål er: 

1. Å være bindeledd mellom personer med botaniske interesser, både amatør- og fagbotanikere. 
2. Å verne om naturen, særlig plantelivet. 
3. Å fremme interessen for og kjennskapet til botanikk ved foredrag, ekskursjoner, utgivelse av 

medlemstidsskriftet "Blyttia" og evt. andre publikasjoner. 
4. Å stimulere til botaniske undersøkelser av ulik art. 

 
Arbeidsprogram 2018-2020 
Arbeidsprogrammet 2018-2020 ble vedtatt under landsmøtet i 2018 og bestemmer hva foreningen 
skal jobbe med i denne perioden. Arbeidsprogrammet har 4 hovedmål med 20 underliggende tiltak. 
Satsingene bygger på å viderefører mye av det gode arbeidet som allerede skjer, men presiserer hva 
som skal fokuseres på spesielt. 
 
Arbeidsprogrammets fire hovedmål er: 
Få en sterk og aktiv organisasjon 
Øke kunnskapen og interessen for norsk flora 
Få flere yngre medlemmer 
Jobbe for bevaring av verneverdige naturtyper og planter 
 
Toårsmeldingen tar sikte på å rapportere på arbeidet som er gjort innen organisasjonen for å oppnå 
målene i arbeidsprogrammet for 2018-2019.  
 
2018-2019 Oppsummering 
Takket være formidabel innsats fra alle våre frivillige og fra et dedikert hovedstyre og stab har det 
skjedd mye bra i Norsk Botanisk Forening i denne toårsperioden. Ved utgangen av 2019 var vi hele 
2601 medlemmer, det tilsvarer en økning på 647 nye medlemmer i denne toårsperioden. Vi har hatt 
rekordmange aktiviteter i form av turer og kurs over hele landet og vi har fått på plass nye nettsider, 
aktivitetskalender og ny nettbasert medlemsdatabase. Foreningen har i tillegg vært mer synlig i media 
og sosiale media, takket være målrettet informasjonsarbeid. Under følger en oppsummering av hva vi 
sammen har fått til i denne toårsperioden og vi kan med glede meddele at vi har greid å nå de fleste 
målene i arbeidsplanen. 
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Organisasjon 
 
Medlemsutvikling 
Et av våre hovedmål er å styrke Norsk Botanisk Forening som et knutepunkt for alle med botanisk 
interesse, både amatør- og fagbotanikere. Medlemstallene har vært jevnt økende de siste årene, 
takket være økt aktivitetsnivå i foreningen og satsing på opplæring av unge turledere gjennom Ung 
Botaniker prosjektet. 
 
Medlemstallet har økt med 647 nye medlemmer hvorav 77 nye studentmedlemmer siden 2017, det 
tilsvarer et medlemstall på 2601 medlemmer totalt og 346 studentmedlemmer ved utgangen av 2019. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

medlemmer 1413 1407 1542 1558 1763 1954 2532 2601 

studentmedlemmer 16 18 51 73 143 269 194 346 

Tabell 1: Tabellen viser medlemsutviklingen i Norsk Botanisk Forening i perioden 2012-2019. 
 
Landsmøte 2018 
Norsk Botanisk Forening sitt landsmøte ble holdt i Storwartz leirskole, Storwartz, 7374 i Røros den 10-
12. august 2018. Landsmøtet er Norsk Botanisk Forening sitt øverste og viktigste organ. Det er her vi 
bestemmer hva vi skal jobbe med de neste årene, og det er her vi velger hvem som skal sitte i styret i 
neste toårsperiode.  
 
Hovedstyret 
Hovedstyret har i perioden 2018-2019 bestått av Kristin Bjartnes (styreleder), Asbjørn Erdal 
(nestleder), Kristin Vigander (mediakontakt), Roger Halvorsen, Torunn Bockelie Rosendal og Svein Olav 
Drangeid i tillegg til to varamedlemmer: Inger Gjærevoll og Camilla Lorange Lindberg. Torunn Bockelie 
Rosendal og Svein Olav Drangeid ble valgt som nye styremedlemmer i hovedstyret på Landsmøte den 
10-12 august 2018, mens Kristina Bjureke og Odd Winge takket for seg etter mange års hederlig 
innsats.  
 
Styremøter  
Det ble holdt seks hovedstyremøter i 2018 og fem i 2019. Til sammen er ca. 160 saker har blitt 
diskutert og behandlet. Mange av sakene er gjennomgående over flere møter/flere år. Styret har i 
2018 og 2019 lagt fram forslag om forenkling av medlemskontingentsatsene på tvers av alle 
grunnorganisasjonene. Dette forslaget ble sendt til alle grunnorganisasjoner for diskusjon, og ble 
planlagt tatt opp til behandling på Landsmøtet i 2020. 
 
Økonomi 
Det har vært en økning i økonomien til foreningen. Økningen skyldes hovedsakelig økt prosjektstøtte 
på grunn av økt aktivitetsnivå, i tillegg til en økning i medlemstall. Driftsstøtten fra Miljødirektoratet 
øker noe hvert år, men er ikke nok til å dekke den økende aktiviteten i foreningen. 
 
Grunnorganisasjoner 
I perioden 2018-2019 har Norsk Botanisk Forening fått tre nye grunnorganisasjoner. Dette er et 
tydelig og gledelig tegn på økt aktivitet i foreningen. I 2018 fikk vi to nye grunnorganisasjoner: Sogn 
Botaniske Forening som ble stiftet 26.05.2018 og Svalbard Botaniske Forening som ble stiftet 
13.09.2018. I 2019 fikk vi Norsk Lavforening som ny landsdekkende grunnorganisasjon for 
lavinteresserte i hele landet. Norsk Lavforening ble stiftet den 27.04.2019. Rogalandsavdelingen og 
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Vestlandsavdelingen endret navn i 2018 til Rogaland Botaniske Forening og Vestland Botaniske 
Forening. Norsk Botanisk Forening har per utgangen av 2019 16 grunnorganisasjoner: 

Nordnorsk Botanisk Forening  
Trøndelagsavdelingen  
Vestland Botaniske Forening  
Sunnhordland Botaniske Forening 
Rogaland Botaniske Forening 
Agder Botaniske Forening 
Telemark Botaniske Forening 
Larvik Botaniske Forening 
Buskerud Botaniske Forening 
Innlandet Botaniske Forening 
Østlandsavdelingen 
Østfold Botaniske Forening 
Moseklubben 
Svalbard Botaniske Forening 
Sogn Botaniske Forening  
Norsk Lavforening 

 
Ansatte 2018-2019  
Norsk Botanisk Forening sentralt har en liten stab som har som hovedoppgave å jobbe for å styrke 
grunnorganisasjonene, herunder: følge opp henvendelser fra våre medlemmer og tillitsvalgte, føre 
regnskap, drive medlemsdatabasen til foreningen, innkreve kontingent, gi ut medlemsbladet Blyttia, 
dele ut aktivitetsmidler, drive opplæring av frivillige, organisere kurs for tillitsvalgte, utvikle kurs og 
veiledningsmateriell og støtte opp under aktiviteter i grunnorganisasjonene. I perioden 2018-2019 
hadde NBF to årsverk i staben, fordelt på 5 personer i deltidstillinger.  NBF har kun frie midler til å 
dekke redaktørstilling og en 25% administrativ stilling, resten av lønnsmidlene dekkes gjennom 
prosjektmidler og er derfor knyttet til gjennomføring av prosjekter som er i tråd med 
arbeidsprogrammet til foreningen. Siden foreningen mangler i stor grad egne ressurser til 
administrativt arbeid, har staben dessverre ikke hatt nok ressurser til å følge opp all administrativt 
arbeid på grunn av stor vekst i aktivitet og medlemsmasse. Dette har dessverre gått utover 
kontingentinnkreving og utbetaling av reiseregninger i denne toårsperioden. Det vil derfor være viktig 
å sikre mer frie midler til foreningen for å kunne dekke de administrative behovene i en forening i 
vekst. 
 
I 2018-2019 var følgende personer ansatt i NBF-staben: 

 Jan Wesenberg er redaktør for medlemsbladet Blyttia i 40-50 % stilling. 

 May Berthelsen gikk av som Villblomstenes dag koordinator etter over 10 års ansettelse den 
01.03.2018. 

 Rebekka Ween er prosjektleder for Ung Botaniker prosjektet i 30% stilling. Stillingen 
innebærer organisering av turlederkurs, feltkurs og koordinering av aktiviteter for studenter 
og unge, i tillegg til utvikling av kursmateriell. 

 Honorata Kaja Gajda har vært daglig leder i 100 % stilling. Honorata har dessverre vært 
helt/delvis sykemeldt i 2018-2019 etter en ulykke i august 2016, og det har derfor vært et 
stort behov for å ansette vikar. NBF fikk derfor i 2018 sin første organisasjonsrådgiver. 

 Inger Kristine Volden ble ansatt som organisasjonsrådgiver i 50% stilling den 01.11.2017, og 
jobbet periodevis i 20-50% i 2018 og 2019. 

 Jeanette Viken ble ansatt som organisasjonsrådgiver i 100% stilling den 01.01.2019 

 Marlene Palm er ansatt i 20% stilling som administrasjonssekretær og har jobbet hovedsakelig 
med oppdatering av medlemsdatabasen og utsending av velkomstpakker til nye medlemmer. 
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Arbeidsprogram 2018-2019 
Under følger en oppsummering av Norsk Botanisk Forening sitt arbeid innenfor målene i 
arbeidsprogrammet for 2018-2019, som ble vedtatt på Landsmøtet i Røros i 2018. 

Få en sterk og aktiv organisasjon 
 

1.Ha en oppdatert hjemmeside med tilgang på viktige dokumenter og med informasjon om 
aktiviteter og kurs som tilbys alle samt undersider som presenterer lokalforeningene med 
kontaktinformasjon og link til deres hjemmeside. Hovedsiden bør inneholde informasjon om 
Norges ville vekster.  
 
I denne toårsperioden har vi hatt en storsatsing på utvikling av nye nettsider. I 2018 fikk vi nytt 
nettsidedesign, og i 2019 fikk vi på plass nye kalenderfunksjoner. Hjemmesiden er nå på plass med en 
innbydende utforming, presentasjon av foreningen og våre grunnorganisasjoner med 
kontaktinformasjon og relevante lenker, i tillegg til presentasjon av årets villblomst og noen 
plantefamilier med morsomme fakta og videoer. Kalenderen viser oversikt over aktiviteter og kurs i 
foreningen. 
 
I tillegg til å utvikle nettsidedesign og innhold har staben jobbet med å lage undersider for alle 
grunnorganisasjoner, lære opp våre tillitsvalgte og utvikle opplæringsmateriell i de nye kalender- og 
nettsidefunksjonene. Alle grunnorganisasjonene har fått innlogging og passord til egne nettsider og til 
kalenderløsningen, som både er felles og som viser grunnorganisasjonenes aktiviteter på egne 
nettsider. Det jobbes med et felles uttrykk for NBF, farge, skrifttyper, logo, etc. slik at vi kan få en felles 
designprofil. Alle grunnorganisasjoner har fått tilbud om å lage nye nettsider innenfor denne malen.  
 
  

2.Få nytt, enklere og nettbasert medlemssystem som også lokalforeningene kan bruke i tillegg 
til forenkling av dagens kontingentsatser.  
 
Høsten 2018 fikk NBF nytt medlemsdatabasesystem, levert av firmaet Zubarus. Målet var å gå over til 
et nettbasert medlemsdatabasesystem som gjorde det mulig for alle grunnorganisasjoner å få løpende 
tilgang til oppdaterte medlemslister, i tillegg til å gjøre det lettere å kreve inn medlemskontingenten. 
Alle grunnorganisasjoner har fått innlogging til medlemssystemet for sine egne medlemmer, staben 
har kjørt medlemsdatabasekurs for tillitsvalgte og det har blitt laget en egen medlemsdatabase 
veileder. 
Overgangen til nytt medlemssystem viste seg å være svært arbeidskrevende og krevde mye ressurser 
fra sentraladministrasjonen. Foreningens kompliserte kontingentstruktur har vist seg å være teknisk 
krevende å tilrettelegge for. 
 
Hovedstyret har sendt brev til alle grunnorganisasjonene med forslag om forenkling av 
kontingentsatsene i foreningen, og dette planlegges tatt opp som en vedtakssak på landsmøtet i 2021. 
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3. Arrangere ulike kurs for aktive i lokalforeningene. Husk mulighet for støtte gjennom 
Studieforbundet Natur og miljø og andre kilder.   
 
For å bygge opp våre grunnorganisasjoner og styrke det frivillige miljøet innen botanikk i Norge har vi 
denne toårsperioden satset på opplæring av våre frivillige. Det har blitt organisert turlederkurs, 
kartleggingskurs, floravokterkurs, valideringskurs og nasjonale feltkurs for å skape et nettverk av 
frivillige i hele landet. Turlederkursene har vært viktige for å få flere nye turledere samt øke 
kompetansen og tryggheten til eksisterende turledere. En satsing på turlederkurs har bidratt til et økt 
aktivitetsnivå i foreningen. 
 
Det har i tillegg blitt holdt kurs og utviklet eget veiledningsmateriell om nye nettsider, 
kalenderfunksjoner og medlemsdatabase. NBF sentralt har i tillegg til å arrangere kurs, delt ut 
aktivitetsmidler for å støtte opp om aktiviteter og kurs lokalt. Alle kursene er blitt finansiert gjennom 
prosjekter, og viser hvor avhengig foreningen er av prosjektstøtte for å kunne drive opplæring og 
bygge opp det frivillige miljøet. 
 
Følgende kurs har blitt organisert av staben og hovedstyret i 2018-2019: 
 
Turlederkurs 

26-28. januar 2018 Turlederkurs for viderekomne på Lillehammer 
02-03. juni 2018 Turlederkurs for nybegynnere/Ung Botaniker ved NMBU på Ås 
31. august 2018 Turlederkurs for nybegynnere/Ung Botaniker i Hardanger 
26-27. april 2019 Turlederkurs for viderekomne i Oslo 
4. mai 2019 Turlederkurs for nybegynnere/Ung Botaniker i Oslo 

 
Feltkurs 

20-22. juli 2018 Feltkurs for nybegynnere i Jostedalsbreen nasjonalpark, Stryn  
1-10. august 2018 Ung Botaniker Feltkurs på Finse 
19-21 juli 2019 Feltkurs for nybegynnere på Senja 
5-8. august 2019 Ung Botaniker Feltkurs på Lista 

 
Floravokter- og kartleggingskurs 

11. april 2018 Kurs i artsobservasjoner 11. april, Østlandsavdelingen i Norsk Botanisk Forening 
10-12 august 2018 Nasjonal samling i Floravokteri ble i 2018 slått sammen med Landsmøtet 
på Røros, med eget foredrag og ekskursjon 
23. mars 2019 Workshop for floravokterkoordinatorer ved Naturhistorisk museum i Oslo 
28-30 juni 2019 nasjonal floravoktersamling på Jæren i Rogaland  

 
Valideringskurs 

16.– 18.november 2018 arrangerte vi for første gang en nasjonal samling for å utdanne 
validatorer i utvalgte fremmede arter. Valideringskurset ble holdt på Fredriksten hotell i 
Halden med totalt 15 ivrige deltagere  
1-3 november 2019 Valideringshelg for validering av fremmede arter i Bø i Telemark 

 
Seminar 

23. oktober 2019 Fremmedartsseminar i Trondheim om utfordringer med spredning av 
fremmede plantearter 
26. oktober 2019 Kulturlandskapskonferanse i Bergen om verdiskaping og ivaretagelse av det 
biologiske mangfoldet i kulturlandskapet. 
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Studieforbundet Natur og miljø 
May Berthelsen, har gjort en stor jobb med å motivere og informere grunnorganisasjonene om 
studiearbeid, muligheter for støtte til kurs fra Studieforbundet natur og miljø og utarbeidelse av 
kursplaner. Dette har resultert i at antallet registrerte kurs hos Studieforbundet har økt betraktelig i 
denne perioden. 
 
Oversikt over kurstøtte fra Studieforbundet natur og miljø 2018: 

Avholdte kurs: 40 
Antall deltagere: 923 
Økonomiske tilskudd til grunnorganisasjonene: 94 608 kr 

 
Oversikt over kursstøtte fra Studieforbundet natur og miljø 2019: 

Avholdte kurs: 24 
Antall deltagere: 196 
Økonomiske tilskudd til grunnorganisasjonene: 52 576 kr 

 
 

4.Jobbe for å få nye foreninger der vi i dag har lite aktivitet. Gi bistand til nye 
grunnorganisasjoner.  
 
Det har vært jobbet aktivt for å opprette nye grunnorganisasjoner og lokale grupper i Norsk Botanisk 
Forening i denne toårsperioden. Som et resultat av dette arbeidet har foreningen vært så heldig å fått 
tre nye grunnorganisasjoner i løpet av 2018 og 2019; Sogn Botaniske Forening, Svalbard Botaniske 
Forening og Norsk Lavforening, i tillegg til tre aktive lokale studentgrupper: Kryptoklubben på Ås, Ung 
botaniker gruppe i Bø i Telemark og i Tromsø. Turlederkursene har spilt en sentral rolle i dette 
arbeidet, der kursdeltagere har blitt oppfordret til å starte opp egne lokale grupper og sette i gang 
aktiviteter. Ildsjeler har blitt fulgt opp og fått hjelp med oppstart, der NBF sentralt har bistått med 
veiledning, registrering i Brønnøysundregisteret, opprettelse av bankkonto, føring av regnskap og 
økonomisk støtte gjennom tildeling av aktivitetsmidler. Det er også blitt opprettet et eget dokument 
med tips til oppstart av forening og en egen mappe med eksempler på vedtekter, søknader og andre 
formalia. 
 

5.Utvikle nytt verve- og medlemsmateriell til grunnorganisasjonene.   
I 2019 ble det utviklet nytt verve- og medlemsateriell for foreningen. Det ble laget ny vervebrosjyre, 
designet og trykket t-skjorter med blåklokke illustrasjon på, i tillegg til nytt design av «100 planter jeg 
har sett» brosjyren. Det ble laget rollups, standtelt og standduk design, i tillegg til utarbeidet en ny 
brosjyre om slåttengplanter og ny engplanteplakat. 
 
Våren 2018 og 2019 fikk alle grunnorganisasjoner tilsendt en pakke med vervemateriell, og alle 
grunnorganisasjoner fikk mulighet til å bestille rollups til stands. En satsing på utvikling av materiell har 
vært viktig for å promotere og synligjøre foreningen. 
 
For å verve nye studentmedlemmer har alle nye studentmedlemmer fått håndlupe og Blyttia i 
velkomstgave når de melder seg inn i foreningen. Lupe som vervepremie har vært en viktig faktor i å 
øke antall nye studentmedlemmer, i tillegg til et aktiv arbeid mot universitetsmiljøene gjennom Ung 
Botaniker prosjektet.  
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Øke kunnskapen og interessen for norsk flora  
6.Være mer synlige i media og sørge for god markedsføring av Årets villblomst og 
Villblomstenes dag.  
 
For å øke synligheten til foreningen og bidra til å spre blomsterglede og interesse for botanikk, utviklet 
vi en kommunikasjonsstrategi i løpet av 2018 og en facebook-medieplan i 2019, der målet var å øke 
synligheten til foreningen både i sosiale media og i tradisjonelle media. I løpet av 2018 og 2019 ble 
«Norsk Botanisk Forening» nevnt i totalt 171 avisoppslag. 105 av oppslagene var fra 2018, og 66 var 
fra 2019. Det ble laget egne pressemeldinger og artikler for å promotere Villblomstenes dag, årets 
villblomst, slåttekurs, og den nasjonale pøbelgrandugnaden der problematikken med spredning av 
fremmede planter ble belyst. Under følger en kort oppsummering av antall medieoppslag i denne 
toårsperioden. 
 
2018: totalt 105 medieoppslag med «Norsk Botanisk Forening»: 

Totalt 63 fra papiraviser: 
Østlandets blad  8 
NTB Tema  3 
Romerikes blad  3 
+ mange lokalaviser 
 
Total 42 webartikler: 
Fredrikstad Blad Pluss  3 
Byggeindustrien 2 
Nationen  2 
 
Treff fordelt på månedene, topp tre: 
Juni   34 treff (mange treff på «Vill sommerglede») 
April   13 treff (flere treff på «over hundre verneområder truet av fremmede 
treslag») 
Mai og september 9 treff 

 
2019: totalt 66 medieoppslag med «Norsk Botanisk Forening»: 

Totalt 40 treff fra papiraviser, topp tre: 
Akershus Amtstidende 3 
Østlands-Posten 3 
Østlendingen  3 
 
På web er det totalt 26 treff, fordelt på 24 aviser. 
 
Treff fordelt på månedene, topp tre:  
Juni og juli:  22 treff 
September og august 4 treff 
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Årets villblomst 
Hensikten med å kåre Årets Villblomst er å skape blest og nysgjerrighet for villblomster i Norge. Hvert 
år siden 2016 har det derfor blitt kåret en årets villblomst, der alle medlemmer og de som følger 
foreningens sosiale media har vært med å kåre årets villblomst. 
 
Kriterier for utvelgelsen av Årets villblomst har vært: 

 Planten skal finnes i hele Norge 

 Den skal være interessant å kartlegge 

 En «karismatisk» plante som kan bidra til å vekke nysgjerrighet og interesse for naturen 

 Og det er flott om man kan koble historier og legender til den, eller gamle navn. 
 
Blåklokke ble kåret til årets villblomst i 2018 og Ballblom ble kåret til årets villblomst i 2019.  
Alle grunnorganisasjoner ble spurt om å foreslår kandidater til årets villblomst. Hovedstyret valgte så 
10 av disse basert på kriteriene ovenfor. For å lage mest mulig blest og engasjere våre medlemmer og 
følgere i sosiale media, arrangerte vi en egen avstemning på facebook og det ble sendt mail til alle 
medlemmer høsten 2018 og 2019. Avstemningen foregikk både på facebook og via mail, der over 500 
personer var med på å bestemme hvilken art som skulle bli årets villblomst. 
 
Vinneren av årets villblomst ble presentert i en nettsak og en Blyttia artikkel på nyåret. Det ble sendt 
mail til alle medlemmer og spredt informasjon i sosiale media, der annonsering av f.eks ballblom som 
årets villblomst i 2019 nådde over 4700 personer, og postene delt i villblomstgruppa på facebook var 
svært populære. Dette viser at årets villblomst engasjerer mange gjennom sosiale media. I tillegg til 
spredning i sosialemedier ble det sendt ut pressemelding om årets villblomst, som kom på trykk i flere 
lokale aviser i 2018. Styremedlem Kristin Vigander laget postkort for årets villblomst, med flotte bilder 
og inspirasjonsdikt. Disse ble trykket opp og sendt sammen med vervepakker til alle 
grunnorganisasjoner på vårparten. 
 
I 2019 nominerte grunnorganisasjonene planter til Årets Villblomst 2020, og 9 kandidater ble valgt ut. 
Kandidatene ble presentert på nett og på facebook og avstemmingen foregikk slik som i tidligere. 
Avstemningen på årets villblomst 2020 ble satt i gang i september 2019, og skogstorkenebb ble kåret 
som «Årets villblomst 2020». 
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Villblomstenes dag 
Villblomstenens dag er Norsk Botanisk Forening sitt største arrangement som har som formål å spre 
blomsterglede og nysgjerrighet for naturen i hele landet. Dagen ble markedsført via foreningens 
facebooksider, hjemmeside og instagram i tillegg til pressemeldinger og annonser i lokalaviser, noe 
som resulterte i totalt 71 avisoppslag i denne toårsperioden. 
 
Det ble produsert en video som ble delt i sosiale medier, som nådde ut til over 40 000 mennesker i 
2018. Sponsing av Villblomstenes dag arrangementet på facebook i 2019 nådde ut til 30 000 
mennesker. Dette viser viktigheten av sosiale medier i markedsføringsøyemed. 
 
 

7. Ha oppdaterte Facebook-sider. Oppfordre og hjelpe lokalforeningene til å ha det samme.  
 
Norsk Botanisk Forening sine facebooksider har vært vår hovedkanal til å formidle blomsterglede og 
botaniskkunnskap i sosiale media i tillegg til egen Instagramkonto. Facebooksidene har vært brukt til å 
spre kunnskap om ville planter, dele informasjon om nasjonale arrangementer som Villblomstenes dag 
og pøbelgrandugnader, vise fram foreningens arbeid, og dele informasjon om 
kartleggingskonkurranser. I 2016 satte Geir Arne Evje i gang «Ukens villblomst» som er en ukentlig 
post med flotte bilder og tekst om en ny villblomst hver mandag. Det har i tillegg blitt delt videoer om 
plantefamilier og utviklet egne facebook-kampanjer om f.eks kampanje med informasjon om 
fremmede plantearter, kampanje under Pride 2019 med informasjon om plantenes 
forplantningsstrategier og julekalender med informasjon om julensplanter. Som et resultat av dette 
arbeidet har antall følgere på facebook doblet seg fra ca. 3000 følgere i starten av 2018 til nesten 6000 
følgere i utgangen av 2019. NBF er i tillegg aktive på facebook-gruppa Villblomster, hvor Jan 
Wesenberg er blitt vår lokale kjendis som formidler kunnskap om karplanter på en grundig måte med 
forklaringer som vi alle kan forstå. Villblomstgruppa har 8500 følgere ved utgangen av 2019. 
 
Nesten alle av våre grunnorganisasjoner har egne facebooksider og/eller grupper, og alle har fått 
tilbud om hjelp og veiledning til å opprette facebooksider fra staben. Staben har laget en presentasjon 
med tips og triks til bruk av sosiale media. 
 
Facebooksponsing 
I løpet av denne toårsperioden brukte vi aktivt facebookspsonsing til å profilere noen av våre største 
arrangementer. Resultatene viser at dette er en svært effektiv måte å nå ut til naturintereserte 
personer på, da man kan skreddersy sponsingen til å nå bestemte målgrupper som for eksempel 
personer med en spesiell interesse i et begrenset geografisk område. Som et eksempel ble Fremmed 
arts seminaret i 2019 sponset med 2500 kr, og ble sett av nesten 8000 personer. Dette resulterte i at 
vi fikk over 60 deltagere på seminaret. Informasjon deltakerne oppga i det de meldte seg på, avslører 
at Facebook-sponsingen hadde stor suksess. Hele 28 av 64 påmeldte rapporterer Facebook som 
hovedkilde. Av de øvrige påmeldte oppgir 14 personer mailinvitasjon som kilde, 9 fant ut av seminaret 
via bekjente, 6 oppgir nettsida som kilde, mens 6 personer fant ut på «annen» måte». 
 
Under følger en oppsummering av vårt arbeid med sosiale media i denne toårsperioden: 
 
2018 
 «Ukens villblomst» postene som publiseres hver mandag, har vist seg å være svært populære med en 
rekkevidde på 1000 og 2000 visninger per post, og bidratt til at antallet likes på NBF sine 
facebooksider har økt mye i denne perioden.  Antall likes på siden økte fra 2859 i starten av 2018 til 
4066 ved utgangen av året. 
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Mest populære facebook-innlegg i 2018: 
29 700 sett: NOT WANTED, Lupiner. (15.juli) 
19 400 sett: Løve-video fra VBD (12.juni, med spons så 41 300 videoen) 
11 000 sett: NOT WANTED: Fagerfredløs (07.juli) 
7 100 sett: Sak fra forskning.no om spredning av fremmede arter (19.april) 
6 600 sett: Link til Ingers kronikk om sitka-gran i Nationen (23.januar) 
5 800 sett: NOT WANTED, nyperose (21.juli) 
5 800 sett: Link til forskning.no om fremmede treslag, og dugnadsoppfordring (15.august) 
5 700 sett: Elever plantet på Grefsen skole (01.oktober) 
5 200: Gladpost om at vi har fjerna 50 000 pøbelplanter (30.september) 
5 200: Link til sak fra NIBIO om hvor mye myr vi har i Norge. 

 
 
2019 
Vårt hovedfokus i 2019 lå på utvikling av hjemmesiden vår og innsats i sosiale medier. På Facebook og 
Instagram har spesielt de ukentlige postene «Ukens villblomst» av Geir Arne Evje hatt en markant 
økning i popularitet. Hvert innlegg sees nå av omkring 3000 personer, som er rundt dobbelt så mange 
som i 2018. Også overordnet har Norsk Botanisk Forening sine ytringer på Facebook fått økt 
oppslutning. Gjennom hele 2019 ble våre innlegg på Facebook sett av i gjennomsnitt 1382 personer, 
mot 1143 personer for samme periode i 2018. Samtidig økte vi antall «likes» med hele 44%, fra 4071 
likes ved starten av året til 5856 likes 31.desember 2019.  
 
Alt dette tyder på at vi lykkes godt med vår satsing på informasjonsspredning. Hjemmesiden vår, med 
variert, spennende og lettfattelig innhold, har blitt en unik ressurs for alle som er nysgjerrige på 
planter og natur. Ved å spre denne informasjonen i sosiale medier bidrar vi til at følgerne våre blir 
kjent med arbeidet til Norsk Botanisk Forening og forhåpentligvis også til at de blir mer nysgjerrige på 
naturen og forstår viktigheten av å ta godt vare på den.  
 
Mest populære facebook-innlegg i 2019 

26 500: Video, «Hvordan slå» (17.08) 
2. 7300: Ukens Villblomst, Kvann (14.07) 
3. 5500: Insekter i tilbakegang, reklame for blomstermeny.no (19.02) 
4. 5400: Video av blåveis (01.03) 
5. 5200: Verdens skogdag (21.03) 
6. 5200: Video, snellenes historie (22.02) 
7. 4900 Hvordan ta vare på insektene våre (01.04) 
8. 4900 Ukens villblomst, bakkekløver (27.10) 
9. 4700 Annonsering av ballblom som årets villblomst (07.02) 
10. 4700 Annonsering av kommende pride-poster (16.06) 
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8.Oppfordre / hjelpe til med å arrangere innføringskurs / videregående kurs i botanikk og 
kartlegging som er åpne for alle. Gjøre kursmateriell tilgjengelig på nettsidene.  
 
Norsk Botanisk Forening deler ut aktivitetsmidler til våre grunnorganisasjonene for å støtte opp om 
lokale kurs og arrangement som er åpne for alle. Aktivitetsmidlene går til å dekke alle praktiske 
kostnader ved arrangering av innføringskurs, videregående kurs og kartleggingskurs i regi av våre 
grunnorganisasjoner. I 2018 ble det delt ut 354 500 kr, og i 2019 ble det delt ut 664 900 kr i 
aktivitetsmidler. Til sammen ble det støttet over 200 arrangementer og kurs med aktivitetsmidler i 
løpet av denne toårsperioden. Aktivitetsmidler har på den måten bidratt til å øke kurstilbudet for 
medlemmer i foreningen. I tillegg til aktivitetsmidler har NBF sentralt direkte dekket kostnader for en 
del av de lokale kursene, og arrangert nasjonale kurs, som for eksempel feltkurs på Stryn og Senja (se 
full oversikt under punkt 3).  
 
Kursmateriell 
I tillegg til økonomisk støtte har NBF sentralt utviklet skoleringsmateriell som har blitt gjort tilgjengelig 
for alle tillitsvalgte og lagt ut på våre nettsider. 
 

Botanikk kompendium 
I 2019 har Brita Stedje og Jan Wesenberg ferdigstilt første versjon av foreningens nye 
kompendium i plantesystematikk. Systematikken gir den basiskunnskapen som er nødvendig 
for å studere biologisk mangfold, ved at systematikken kartlegger hva som finnes av arter, 
deres morfologiske og genetiske variasjon samt deres utbredelse. 
 
Bregnekompendium 
Norsk Botanisk Forening har utgitt et bregnekompendium «NBFs lille bregnebok». 
Målet med bregnekompendiet er å utvikle kursmateriell til bruk både på kurs i regi av 
foreningen og til selvskolering for alle som har lyst å lære mer om bregner. 
 
Tretrinnsmanual -Kartlegging 
I 2019 har vi ferdigstilt første versjon av foreningens tretrinnskompendium i florakartlegging, 
floravokteri og skjøtsel. Kompendiet skal være en veileder i arbeidet innenfor disse tre 
områdene og skal bidra til å øke kompetansen til våre frivillige. 

 
 

9.Videreutvikle Blyttia som et aktuelt blad for alle våre medlemmer.  
Blyttia er Norsk Botanisk Forening sitt tidskrift som utgis fire ganger i året, med både vitenskapelige 
artikler til lettfattelige skoleringsstoff om ville planter i Norge. For å styrke Blyttia som et attraktivt 
tidsskrift med bred appell, er det i 2018 og 2019 publisert flere artikler med skoleringsstoff og 
grunnleggende botanikk i Blyttia, i tillegg til presentasjon av en av våre grunnorganisasjoner i hvert 
nummer, personlige presentasjoner av ildsjeler i foreningen og notiser om sentrale aktiviteter og 
kampanjer. Hvert nummer inneholder et «Skoleringstoff» kapittel der redaktør Jan Wesenberg 
presenterer «Venner som poserer sammen» der to forvekslingsarter presenteres side om side, og 
«Kvartalets villblomst» der en av Geir Arne Evje sine «ukens villblomst» bli publisert med flotte bilder 
og artskjennetegn. I tillegg har vi publisert Kjell Furuseth sin serie over historien bak norske 
plantenavn. 
 
Blyttia har blitt gitt ut med fire nummer i både 2018 og 2019, med ca. 272 sider per årgang. Blyttia har 
i perioden blitt trykket opp i 2250 eksemplarer hvor i underkant av 1900 sendes ut til medlemmer. 
Restopplaget blir brukt til forfattereksemplarer, ettersending til nye medlemmer, utdeling på stands 
og arkiv. Blyttia nr1/2018 ble utsendt til alle medlemmer som et markedsføringstiltak for å øke antall 
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abonnenter. Alle Blyttia blir lagt ut i pdf format med 1-2 års forsinkelse i forhold til papirutgaven, på 
våre hjemmesider: https://botaniskforening.no/blyttia  
Redaktør har vært Jan Wesenberg, i 40 % stilling. Redaksjonen består i tillegg av Klaus Høiland, Mats G. 
Nettelbladt, Leif Galten, Kristin Vigander og Hanne Hegre Grundt. 
 

10.Arrangere Botanikkdagene annethvert år og markedsføre de felles nordiske turene.  
 
Botanikkdagene 2019 
Botanikkdagene ble arrangert av Østfold Botaniske Forening 7-10. juni 2019. Her ble det besøkt 
spennende lokaliteter på Hvalerøyene, på Jeløya og landets fineste lokalitet for ballastplanter, Røds 
Brug på Kråkerøy i Fredrikstad. Det ble også gitt en gjennomgang av kartleggingsmetodikken ØBF 
benytter på deres florakartlegginger. På kveldstid ble det servert felles middager etterfulgt av 
spennende botaniske foredrag i konferansesalen. Det ble sendt invitasjon til alle medlemmer og delt 
informasjon på våre facebooksider. 25 deltagere fra hele landet var med på Botanikkdagene. 
 
Felles nordisk tur 
NBF ved styremedlem Kristin Vigander, arrangerte felles nordisk tur til Island 8.-14. juli 2018 med 
totalt 37 deltagere fra hele norden. Island er full av botaniske skatter og dramatisk natur, og vi var så 
heldige og få mange flinke turledere til å guide oss rundt og vise fram noen av de fineste plassene på 
Island. Islandsturen var en stor suksess og deltagerne er fortsatt henrykt når de snakker om denne 
turen. I tillegg til et godt gjennomarbeidet program, laget Kristin Vigander en Islandsflora på nett, med 
alle de nordiske plantenavnene: http://kristinsflora.com/php/islandsflora.php 
 
I 2019 ble den nordiske turen arrangert av Dansk Botanisk Forening til Åland den 10.-14. juni. 
Invitasjon til de nordiske turene ble sendt på mail til alle medlemmer, trykket som notis i Blyttia, og 
delt på foreningens facebooksider. 
 
Nordisk møte 2018 ble arrangert av Svenska Botaniske Föreningen og holdt på Island med tre norske 
deltagere, og i 2019 av Dansk Botanisk Forening, også med tre deltagere fra NBF.   

https://botaniskforening.no/blyttia
http://kristinsflora.com/php/islandsflora.php?fbclid=IwAR0YZg9Vm_mQ_E3grSbNJl27EmSPmKIWELKpSSUpT9l7ho-vKEvFb8_Sb68
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11.Lage aktivitetstilbud og opplegg for nybegynnere, barn, flerkulturelle og viderekomne.  
 
For å styrke aktivitetstilbudet i foreningen både for nybegynnere og viderekommende har NBF sentralt 
satset på opplæring av flere turledere, utarbeidelse av kursmateriell og barnebrosjyre, utdeling av 
aktivitetsmidler for å støtte opp om lokale kurs og arrangementer i våre grunnorganisasjoner, i tillegg 
til gjennomføring og igangsetting av flere sentrale arrangementer og prosjekter, som Villblomstenes 
dag, vårt flerkulturelle prosjekt med blomsterturer i nærmiljøet og feiringen av Oslo Miljøhovedstad i 
2019. NBF deltok på Mini-øya på Tøyen i Oslo sommer 2019 med frøverksted for barn og unge, vi var 
med på Verdens kuleste dag, der vi fikk med barn og unge til å være med å etablere blomstereng på 
Akershus festning. Flerkulturelle blomsterturer ble gjennomført flere steder i landet både på norsk og 
engelsk, og det ble arrangert massevis av lavterskelturer i hele Oslo i regi av Østlandsavdelingen, for å 
fremme kunnskap om biomangfoldet i hovedstaden under feiring av Oslo som Europas 
Miljøhovedstad 2019. NBF ble med i tillegg på feiringen av Pride med foredrag og en egen 
informasjonskampanje om kjønnslivet til plantene.  
Under følger en kort oppsummering av hovedaktivitetene: 
 
Villblomstenes dag 
Villblomstenes dag er vårt største enkeltstående arrangement, med villblomstturer i hele landet. 
Villblomstenes dag fungerer som en feiring av alle våre villblomster og bidrar til å få flere til å oppdage 
gledene ved å være ute i naturen. Arrangementet bidrar også til at flere får øynene opp for de ulike 
artene som vokser rundt oss. På sikt tror vi at Villblomstenes dag gir bedre kunnskap om naturen og 
øker antall dager Ola Nordmann tilbringer utendørs.   
 
2018 
Villblomstenes dag ble i 2018 gjennomført 17. juni med 53 turer og rundt 1300 deltagere over hele 
lander. 12 av våre grunnorganisasjoner markerte villblomstenes dag med blomsterturer i sitt nærmiljø 
til tross for mye nedbør over store deler av landet. Turlederkurs ble arrangert i januar 2018, og ansees 
som et viktig hjelpemiddel for å øke antall turer under Villblomstenes dag. Flere av de 53 turene 
arrangert under Villblomstenes dag kunne gjennomføres som en direkte konsekvens av 
turlederkurset. Det ble trykket opp plakater og barnebrosjyrer som ble sendt alle turledere i forkant av 
Villblomstenes dag. Dagen ble markedsført via foreningens facebooksider, hjemmeside og instagram i 
tillegg til pressemelding og annonser i lokalaviser. Det ble i produsert en video brukt i sosiale medier 
som nådde ut til over 40 000 mennesker. 
 
2019 
Villblomstenes dag ble i 2019 gjennomført 16. juni med 46 turer og rundt 1200 deltagere over hele 
lander. 13 av våre grunnorganisasjoner markerte villblomstenes dag med blomsterturer i sitt nærmiljø.  
Det ble gjennomført turlederkurs i april 2019. For å øke engasjementet og vekke nysgjerrigheten hos 
«folk flest» utarbeidet vi en verve- og informasjonsbrosjyre om villblomster i Norge med «funfacts» 
som ble delt ut på Villblomstenes dag. I tillegg som tidligere år trykket vi opp plakater til bruk lokalt der 
det ble avholdt villblomstenes dag turer. Vi produserte også t-skjorter til våre turledere slik at de skulle 
være synlige på tur. I tillegg til at det ble trykket opp plakater og brosjyrer ble dagen markedsført via 
foreningens facebooksider, hjemmeside og instagram i tillegg til pressemelding og annonser i 
lokalaviser. Villblomstenes dag arrangementet på facebook ble sponset med 5000 kr og nådde ut til 
30 000 mennesker. Det ble også opprettet en egen nettside for villblomstenes dag som viser alle 
turene: www.villblomstenesdag.no 
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Flerkulturelle blomsterturer 
For å styrke foreningens aktivitetstilbud for personer med innvandrer bakgrunn, satt vi i gang vårt 
flerkulturelle prosjekt i 2016 med mål om å få med flere personer med innvandrerbakgrunn med på 
våre arrangement og ut i naturen. Dette prosjektet er videreført også i denne toårsperioden og har 
ført til at vi har flere internasjonale deltagere på foreningens blomsterturer. 
 
I 2018 Det ble arrangert flere flerkulturelle turer med til sammen 250 deltagere fordelt på fylkene 
Telemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Troms og Svalbard, og i 2019 ble det arrangert 8 turer/kurs 
med ca. 200 deltakere i Oslo, Tromsø, Sunnhordland, Svalbard, Trøndelag, Østfold og Telemark. Det 
ble både fokusert på turer og aktiviteter for folk med minoritetsbakgrunn, og aktiviteter rettet mot 
internasjonale studenter.  Det ble også produsert en informasjonsbrosjyre på engelsk som kan brukes 
på alle våre turer.  Da vi fikk ny hjemmeside i 2018 ble informasjon på engelsk om allemannsretten, 
natur og villblomster i Norge publisert, og i 2019 videreutviklet vi nettsiden med informasjon på 
engelsk om foreningen og vårt arbeid. 
 
Vi tror prosjektet har bidratt til å vekke nysgjerrighet for det som vokser og gror rundt oss, og senke 
terskelen for å komme seg ut i naturen i tillegg til å motivere til varig friluftsaktivitet. 
 
Verdens kuleste dag – Blomsterengkampanje 
I 2019 har NBF hatt et fokus på blomsterenger. Formålet med prosjektet var å spre informasjon om 
blomsterenger og villblomster, for å inspirere flere til å anlegge blomsterenger i hele landet, og på den 
måten sikre habitat til slåttemarksplanter og pollinerende insekter.  
 
Som en del av blomsterengkampanjen ønsket vi å etablere en blomstereng med stedegne arter på 
Akershus festning. Med sine 2 millioner årlige besøkende, er Akershus festning et ypperlig område for 
å spre informasjon om blomsterenger og inspirere flere til å være med på en viktig redningsaksjon for 
villblomster og pollinerende insekter.  Etableringen ble gjort i forbindelse med Verdens Kuleste dag. 
Det ble brukt lokalt frømateriale fra naturlige slåttemarksplanter i Oslo området. Vi har i løpet av 
sommeren 2019 og slåttesesongen samlet inn frørikt høy fra slåttemarker i Oslo området. Det ble 
totalt samlet inn 18 sekker med frørikt høy. I tillegg ble det plantet ut 300 pluggplanter av følgende 
arter: rødknapp, blåknapp, bergmynte/oregano, karve og engtjæreblom (60 pluggplanter av hver art). 
Under Verdens kuleste dag, fikk barna så ut høy utover det ny rakede arealet, i tillegg til å «adoptere» 
en blomst som de selv plantet ut i enga.  
 
I samarbeid med Naturhistorisk Museum og Bymiljøetaten ble det arrangert blomsterengkveld i 
Botanisk hage 2. mai. Ca 300 mennesker var innom og fikk tips om valg av planter som er gode nektar- 
og pollenkilder for insekter og råd om jord, stell, prikling og annet som trengs for å etablere lokale 
blomsterenger.   
  
I tillegg ble det avholdt et kurs i frøinnsamling av Kristina Bjureke. Dette er et viktig tiltak for å spre 
kunnskap og inspirere flere til å etablere egne blomsterenger. Dette ble lagt som en del av årets 
slåttekurs hvor deltakerne lærte om frøinnsamling, etablering og viktigheten av blomsterenger.   
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Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019 
I forbindelse Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019 har NBF sentralt støttet opp om Østlandsavdelingen 
for å avlaste og hjelpe til med et økt aktivitetstilbud under feiringen av Miljøhovedstadsåret. Målet 
med feiringen var å inspirere til økt nysgjerrighet for naturen og interesse hos alle, både små og store 
for den flotte naturen i Oslo. Takket være en enestående innsats fra alle turledere og frivillige i 
Østlandsavdelingen ble det gjennomført titalls med turer og arrangementer, og foreningen bidro til å 
løfte naturmangfoldet som en viktig del av feiringen. 
 
Østlandsavdelingen arrangerte villblomstvandringer hver tirsdag fra april til oktober gjennom hele 
2019, organiserte Villblomstuke/biomangfoldsuke med turer hver dag til forskjellige naturområder i 
Oslo, Øysafari på St. Hans sammen med de andre grønne foreningene i Oslo-området, 
blomsterengdag i Botanisk Hage, feiret Villblomstenes dag, holdt foredrag om villblomster, stått på 
stands og deltatt på Pride, Mini Øya, Naturbussen, Havnelangs og Grønn kursdag. Det ble i tillegg laget 
en egen fotoutstilling i Botanisk Hage på Tøyen for å vise fram Oslos botaniske skatter, med flotte 
bilder fra foreningens dyktigste fotografer. Og hver uke gjennom hele året ble det lagt ut informasjon 
om en ny «Oslo villblomst» med flotte bilder og tekster fra vår egen Geir Arne Evje. 

 
I forbindelse med Miljøhovedstadsåret ble det utarbeidet en egen brosjyre i samarbeid med Sabima 
og de andre biologiske foreningene i Oslo: «Biologisk mangfold i Oslo, Opplev byens rike dyre- og 
planteliv!». Brosjyren ble delt ut under Øysafari og våre arrangementer under Biomangfoldsuken. 
Under feiringen av Miljøhovedstaden ble vi intervjuet og invitert til å holde innlegg om det botaniske 
mangfoldet ved flere anledninger, blant annet ved åpningen av miljøhovedstaden, et intervju for 
reisetidsskriftet Iberia Ronda Magazine og holdt innlegg under miljøhovedstadens arrangement «Oslos 
Ville hjerte» i Prinsens hage. Vi retter her en spesiell takk til vår villblomstambassadør Bjørn Håkon 
Smevold som sprudlet av blomsterglede under flere av Miljøhovedstadsåret arrangementer. 
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12.Sette i gang et forsøksprosjekt med "geocaching" og andre apper for artsregistrering. 
Arbeidet med å sette i gang forsøksprosjekt med «geocaching» ble dessverre nedprioritert i denne 
toårsperioden. Til gjengjeld har vi fokusert på å få følgende apper og funksjoner for artsregistrering på 
plass. 
 
Artsjakt appen 
Norsk Botanisk Forening har i samarbeid med Sabima og de andre biologiske foreningene vært med på 
å utvikle «Artsjakt appen». Appen har en omtale av de 100 vanligste plantene, dyrene og soppene i 
Norge, med bilder og korte informative tekster. Målet er å inspirere flest mulig til å bli «artsjegere» og 
lære seg både å kjenne igjen og registrere de vanligste artene i naturen. 
NBF har bistått med innspill under utvikling av appen, utarbeidet kriterier for artsutvalg og levert liste 
med 25 av de «vanligste» karplantene i Norge. I tillegg har vi kvalitetssikret omtalene av artene før 
publisering i app, deltatt på framdriftsmøter og bistå med testing av appen. Appen ble lansert i mai 
2019 på Verdens biomangfoldsdag, med gladsak i sosialemedia og mail til alle medlemmer. Appen kan 
lastes ned til iPhone og Android her: https://www.sabima.no/kartleggingsapp/ 
 
Overvåkingsfunksjoner i artsobservasjoner 
Norsk Botanisk Forening prioritert å arbeide med å utvikle nye overvåkingsfunksjoner i 
artsobservasjoner for overvåking av truede arter i samarbeid med Artsdatabanken. Takket være denne 
innsatsen kan vi nå overvåke bestandssituasjonen av truede planter og få historisk oversikt for hver 
lokalitet. De nye overvåkingsfunksjonene som ble lansert i 2019 er til stor hjelp for foreningens sitt 
floravokterarbeid. 
  

https://www.sabima.no/kartleggingsapp/
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Få flere yngre medlemmer  
13.Jobbe videre med prosjektet Ung Botaniker, arrangere stands og få unge til å bli aktive og 
varige medlemmer i Norsk Botanisk Forening.   
 
For å rekruttere flere studentmedlemmer og spre interessen for botanikk og artskunnskap blant unge, 
ble prosjektet Ung Botaniker satt i gang i 2017 og videreført i 2018-2019. Målet med prosjektet har 
vært å gi unge kunnskap og selvtillit til å kunne arrangere turer og aktiviteter for andre unge, «av unge 
for unge». Vi har i 2018 og 2019 gjennomført nasjonale samlinger, feltkurs, kurs og dagsturer. Ved 
dette har vi skapt et kontaktnettverk for unge botanikere over hele landet.  Ung Botaniker er basert på 
å lære opp unge turledere som får frie tøyler til å organisere planteaktiviteter for andre, med basis i 
prinsippet «av unge, for unge». 
 
Ung Botaniker prosjektet har blitt en stor suksess. Vi har nå Unge Botanikere på de fleste store 
universiteter og høyskoler med botanikk undervisning i hele Norge (NMBU i Ås, NTNU i Trondheim, 
UiO i Oslo, UiB i Bergen, UiT i Tromsø, HVL i Sogndal, USN i Bø, HVO i Volda og Universitetet på 
Svalbard). Vi har fått en ekstrem økning i medlemstall, hvor en stor del er på grunn av Ung Botaniker 
prosjektet. Vår studentmedlemsmasse økt med hele 25%, som er en femdobling fra før prosjektet 
startet i 2016.  
 
I 2019 har det blitt utarbeidet formidlingsmateriale til bruk på kurs og turer i plantenes verden. 
Botaniker Brita Stedje har ferdigstilt første versjon et splitter nytt kompendium i plantesystematikk. I 
tillegg har vi startet et samarbeid med «Mitt yrke» serien i NRK, som jobber med å lage videoer av 
unge botanikere til inspirasjon for andre unge. Filmene vil være tilgjengelig for alle skoler i Norge 
igjennom fylkeskommunens lærings-platform (www.ndla.no) og Utdanningsdirektoratets nettside 
www.utdanning.no.  
 
 
Noen høydepunkter fra Ung Botaniker prosjektet i 2018-2019:  

 Rekord på kurs og turer for unge med over 200 arrangementer! 

 60 nye unge turledere. 

 Stiftelse av Lavforening med en ung botaniker som leder. 

 En femdobling av studentmedlemmer siden 2016. 

 Vi har nå 25% unge i foreningen! 
 

http://www.ndla.no/
http://www.utdanning.no/


20 
Norsk Botanisk Forening  www.botaniskforening.no 

 
 

14.Styrke skolens tilnærming til artskunnskap. Arbeide for å få gjeninnført objektsamlinger 
(særlig på videregående skoler). Styrke barnehageutdanninga og lærerutdanninga med 
hensyn til artskunnskap og naturglede.  
 
NBF gitt høringsinnspill til nye læreplaner i naturfag, og følger opp nye planer i biologi i løpet av denne 
toårsperioden. For å styrke skolens tilnærming til artskunnskap, satt vi i gang et pilotprosjekt i 
samarbeid med foreningen La Humla Suse, Undervisningsbygg, Utdanningsetaten og Oslo skolene. 
Målet med prosjektet var å øke kunnskapen om villblomster og humler blant elever og lærere på 15 
skoler i Oslo. Pilotprosjektet har gått ut på å utvikle kursmateriell, gjennomføre grunnkurs om 
villblomster og humler for både elever og lærere, i tillegg til å etablere blomstereng på Grefsen skole i 
Oslo og villblomstvennlig skjøtsel på 15 av skolene i Oslo. Kursene inneholdt både teori og praksis om 
humler og villblomster og hva vi kan gjøre for å redde dem. Etablering av blomstereng og 
vilblomstvennlig beplantning på skolegårder har fungert som en type “levende objektsamling” der 
elevene ved skolene ble kjent med de vanligste villblomstene i Norge.  
 
Gjennom prosjektet har vi fått erfare at Aktivitetsdag der elevene selv er med å anlegge blomstereng, 
er en stor suksess. Når elevene selv får være med å lage blomsterenga, skaper dette et engasjement 
og eierskap. Flere av barna satt lenge ved siden av «sine» villblomster som de selv hadde plantet ut, 
og ønsket å vise de fram og fortelle om villblomster og humler. Prosjektet bidro med å oppfylle 
kompetansemål etter 2 årstrinn i læreplan i naturfag. Gjennom prosjektet fikk elevene gjennomføre 
aktiviteter i nærområdet der de lærte om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig i tillegg til at 
de lærte å gjenkjenne og beskrive noen plantearter i blomsterenga. 
 
Alle skolene som ble kurset ga tilbakemelding til kursholder i etterkant om at de var veldig fornøyd 
med opplegget. Dette ble begrunnet med at kursholderne hadde klart å skape begeistring hos både 
elever og lærere som var med. På de fleste skolene framsto elevene som om de fikk umiddelbart 
eierskap til prosjektet. Deltakerne ga tilbakemelding om at de syntes det var fint å lære navn på 
forskjellige arter, både humler og villblomster. Flere deltakere gjorde det også tydelig at de gledet seg 
til selv å dele av lærdommen om humler og blomster til sine medelever.  
 
Vi ønsker til å videreføre og utvide prosjektet til flere steder i landet, og på den måten aktivt bidra til å 
øke artskunnskapen og interessen for norsk flora i skoleverket. 
 
 
Bilde: Aktivitetsdag på Grefsen skole i Oslo, der elevene «adoperte» hver sin villblomst som de plantet på 
blomsterengen ved skolehagen. 
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Jobbe for bevaring av verneverdige naturtyper og planter.  
15.Få 20 nye floravoktere hvert år.  
Norsk Botanisk Forening har jobbet aktivt for å skolere og rekruttere nye floravoktere og 
floravokterkoordinatorer i denne toårsperioden, i tillegg til å fokusere på å få på plass nye 
overvåkingsfunksjoner i artsobservasjoner. Som et resultat av dette arbeidet har antallet floravoktere 
økt fra ca.150 ved utgangen av 2017 til ca. 200 ved utgangen av 2019. Til sammen gjør floravokterne 
en kjempe viktig jobb for å ta vare på truede plantearter, og per i dag overvåkes om lag 300 lokaliteter 
av truede planter i Norge. Under følger en beskrivelse av vårt floravokterarbeid i 2018 og 2019: 
 
Norsk Botanisk Forening sitt prosjekt for overvåkning av truede plantearter heter Floravokteri. 
Formålet med prosjektet er å få oversikt over bestandsutviklingen til truede plantearter, for å sikre 
langsiktig overlevelse av truede arter i norsk natur og oppnå tilfredsstillende kunnskap om artenes 
utbredelse og status. Prosjektet går ut på at frivillige overvåker forekomster av truede planter, ved å 
besøke lokaliteter fra år til år og registrere bestandsendringer i artsobservasjoner. Alle data legges inn 
i artsobservasjoner, og gjøres på den måten tilgjengelig for rødlistearbeidet, forvaltningen og 
forskningen. 
 
Prosjektet er organisert med en nasjonal floravokterkoordinator, fylkesvise floravokterkoordinatorer i 
våre grunnorganisasjoner og floravoktere på fylkesnivå. Floravokterne engasjeres av 
grunnorganisasjonene til Norsk Botanisk Forening, og all innsats er frivillig. NBF sentralt er ansvarlig for 
veiledning og kursing av våre 16 grunnorganisasjoner i bruk av artsobservasjoner, utarbeidelse av 
veiledningsmateriell og hjelper til med utvelgelse av aktuelle arter og lokaliteter for overvåking. Flere 
av våre grunnorganisasjoner har fylkeskoordinatorer som fordeler lokaliteter av truede planter blant 
floravokterne lokalt. Nasjonalt overvåker NBFs floravoktere om lag 300 lokaliteter av rødlistede 
plantearter. 
 
2018 
I løpet av 2018 opplevde vi stadig økende aktivitet rundt prosjektet i form av samlinger og 
kartleggingsturer. Det ble arrangert nasjonal floravoktersamling i 2018 i forbindelse med Landsmøtet 
på Røros. Overvåking av truede planter var et viktig tema under landsmøtet og det ble vedtatt at 
floravokterprosjektet skulle være en av hovedsatsingene til Norsk Botanisk Forening i neste 
toårsperiode (2018-2020). Under landsmøtet ble det arrangert tur til Sølendet naturreservat, tur til 
Sakrisvollen med en kjent sibirstjernelokalitet der floravokterne har vært med å redde den eneste 
kjente lokaliteten av sibirstjerne i Norge fra utryddelse. 
 
I tillegg til den nasjonale samlingen ble det organisert til sammen 10 kurs og inspirasjonskvelder flere 
steder i landet, for å lære opp nye og gamle floravoktere. Vi fikk i 2018 et nytt floravokterlag i Sogn, 
med mange nye floravoktere og floravokterlokaliteter på Vestlandet. Vi har fått bygget opp under de 
aktive lagene i flere av fylkene, herunder Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud og Oslo og Akershus 
og vi har fått videreført aktivitet i Rogaland ved Rogaland Botaniske Forening, som har fått støtte til 
arbeidet med prosjektet.  
 
2019 
Gjennom flere år har vi jobbet i et tett samarbeid med Artsdatabanken om å utvikle funksjoner for 
overvåking av arter i artsobservasjoner. De nye funksjonene ble ferdigstilt i 2019 og er nå satt ut i 
driftsversjonen av artsobservasjoner. Det betyr at vi for første gang har et databasesystem som gjør 
det mulig å overvåke bestandsutviklingen av arter på bestemte lokaliteter i artsobservasjoner. Dette er 
en gladsak for vårt arbeid med overvåking av truede plantearter, og gjør det mulig å sette vårt 
floravokterarbeid i system. I den forbindelse har vi utarbeidet en veileder for de nye 
overvåkingsfunksjonene og laget skoleringsvideoer om registrering av overvåkingsfunn i 
artsobservasjoner: https://www.youtube.com/channel/UCk4VjuY9xx7eNekj1RR-zVQ   

https://www.youtube.com/channel/UCk4VjuY9xx7eNekj1RR-zVQ
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Vi har brukt 2019 på å skolere våre florakoordinatorer og floravoktere i de nye 
overvåkingsfunksjonene, og satt fokuset på opprettelse av overvåkingslokaliteter. Vi arrangerte en 
workshop for våre floravokterkoordinatorer vår 2019 ved Naturhistorisk museum i Oslo, der vi lærte 
opp våre floravokterkoordinatorer i de nye overvåkingsfunksjonene. I tillegg til den nasjonale 
samlingen ble det også i 2019 organisert kurs og turer flere steder i landet for å lære opp nye og 
gamle floravoktere, og mange av grunnorganisasjonene utviklet og forsterket vokterprosjektene i sine 
området; dette gjelder spesielt i Nord-Norge, Larvik, Rogaland og Sunnhordland. Samtidig har 
floravoktere over hele landet vært ute for å sjekke status for «sine» lokaliteter.  
 
I 2019 startet vi opp et samarbeid med Naturhistorisk museum om den nasjonale frøbanken. Et av 
delmålene i «The Global Strategy for Plant Conservation» er at minst 75% av truede plantearter skal 
ligge i ex situ samlinger, og minst 20% skal være tilgjengelig for forskning og re-etablering. Oktober 
2018 var 47,3% samlet i ex situ samlinger. En del av NBFs floravoktere har i 2019 hjulpet med å samle 
frø til den nasjonale frøbanken. 
 
Arbeid med «Tretrinnsmanual for kartlegging, floravokteri og skjøtsel» er under arbeid og ble 
presentert og brukt under den nasjonale floravoktersamlingen i 2019. Dokumentet ligger tilgjengelig i 
den delte dropboxmappen til tillitsvalgte.  
 

16.Arrangere kurs om truede arter og naturtyper.  
Det har blitt arrangert mange floravokterkurs om truede plantearter, og flere kurs med fokus på 
truede naturtyper, som regnskogskurs, kurs i brenning av kystlynghei og slåttemarkskurs flere steder i 
landet i løpet av denne toårsperioden i tillegg til Kulturlandskapskonferanse i Bergen som ble 
arrangert høst 2019. Les mer om kurs under punkt 15 og punkt 17. 
 
Kulturlandskapskonferansen 2019 
Kulturlandskapskonferansen ble holdt den 26. oktober 2019 på Clarion Hotel Admiral i Bergen. Temaet 
for konferansen var «Flerverdier ved det historiske kulturlandskapet», med fokus på hvorfor 
kulturlandskapet er så viktig og naturmangfoldet, folkehelse og reiseliv. Konferansen var en stor 
suksess, der mange dagsaktuelle tema innenfor verdiskaping og ivaretagelse av biologisk mangfold i 
kulturlandskapet ble tatt opp og diskutert. Konferansen bidro til dialog og nettverksbygging mellom de 
ulike aktørene i kulturlandskapet som; gårdbrukere, agronomstudenter, forvaltningen og frivillige 
organisasjoner. Det var totalt 49 deltagere.  
 

17.Sette i gang skjøtsel og dugnader, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner, for å ta 
vare på truede arter og begrense spredning av fremmede arter. Videreføre nasjonal dugnad 
for å fjerne invasive fremmede arter.  
 
I løpet av denne toårsperioden har det blitt satt i gang og gjennomført mange dugnader og 
skjøtselstiltak for å ta vare på truede arter og naturtyper. I 2018 var 200 frivillige med på den 
nasjonale dugnad mot fremmede treslag, der vi greide å rydde 500 dekar og fjerne ca. 50 000 trær av 
invasive treslag. Den store granryddedagen er en stor seier for naturen, og viser at dersom man ikke 
gir seg, så er det mulig å fjerne invasive planter fra mange verneområder. Dugnadene har vært 
gjennomført i samarbeid med fylkesmenn, kommuner og grunneiere, og fokus har vært på 
bekjempelse av fremmede treslag i sårbare naturområder, som for eksempel kystlynghei eller 
verneområder. En solskinnshistorie er Sogn Botaniske Forening med Anders Gunnar Helle i spissen, 
som har fått med seg alle grunneiere på Vågsøy, Silda i Vestland fylke til å fjerne all sitkagrana på øya. 
Resultatet har vært at det for første gang på 40 år er nå sluppet ut sau på øya og det gamle 
kulturlandskapet med kystlynghei er restaurert igjen. Både Buskerud Botaniske Forening og 
Østlandsavdelingen har i 2018 og 2019 drevet aktiv skjøtsel på flere lokaliteter av myrflangre, 
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dragehode, hvitmure og slåttemarker, og Telemark Botaniske Forening holdt slåttekurs på Evju 
Bygdetun i midt Telemark i 2018. 
 
Under følger en oppsummering av foreningens dugnads- og skjøtselsarbeid: 
 
Slåttekurs 
For å sette fokus på artsrikdommen i slåttemarker og kulturlandskap og bidra til å stanse tapet av arter 
knyttet til artsrike blomsterenger har det blitt satt i gang flere slåttekurs og slåttedager i løpet av 2018 
og 2019. Kursene har vært et viktig bidrag til å bygge opp kompetansen om slått i foreningen og det 
har blitt lagt ut informasjon om slått på våre facebooksider.  
I 2018 og 2019 ble det arrangert slåttekurs i Nordmarka i Oslo, i tillegg til slåttekurs på Lønnås og 
slåttedag på Ola Narr i Oslo. Det var stor interesse rundt kursene, med mange engasjerte deltakere, 
god stemning og inspirerende kursholdere. Dette tyder på at det er en stor interesse for slått og at 
folk ønsker å lære mer om biologisk mangfold og kulturhistorie. 
 
Her er oversikt over noen av slåtteaktivitetene i 2018 og 2019: 

 10.-12. august 2018 Slåttekurs i Nordmarka, Oslo. 

 13. august 2018 Dropp-inn slått på Ola Narr, Tøyen, Oslo. 

 19. august 2018 slåttedugnad på Mikkelrud, Aurskog-Høland, Akershus.  

 2.-4- august 2019 Slåttekurs Nordmarka, Oslo. 

 11. august 2019 Slåttedugnad på Mikkelrud, Aurskog-Høland, Viken. 

 22. august 2019 Dropp-inn slått på Ola Narr, Tøyen, Oslo. 
 
For å øke kunnskapsnivået om slått laget vi to videoer i 2018 der slåtteekspert Mats Rosengren og 
botaniker Kristina Bjureke forklarer viktigheten av slått for ivaretagelsen av biologisk mangfold. 
Filmene ble delt i sosiale media under slåttesesongen i 2019 for å inspirere flest mulig til å bli med på 
slåttedugnader. 
 
 
 
 
Bilde: Slåttekurs i Nordmarka i Oslo, august 2019. 
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Nasjonal fremmedartsdugnad 
I 2016 satt vi i gang nasjonal pøbelgrandugnad i samarbeid med Sabima, Naturvernforbundet og WWF 
med tilskudd fra Miljødirektoratet. Målet med den nasjonale dugnaden er å redde truede arter fra 
utryddelse og stanse spredning av pøbelgran i de mest sårbare naturområdene. Den nasjonale 
dugnaden mot fremmede bartrær har vært svært vellykket, med totalt 17 dugnader i 2018. Der våre 
grunnorganisasjoner har stått for gjennomføringen av de lokale dugnadene. Prosjektet har skapt 
mange medieoppslag både lokalt og nasjonalt. Det ble gjennomført en stor innsats fra rundt 200 
frivillige som til sammen la ned rundt 1500 dugnadstimer. Totalt fikk vi fjernet over 50 000 små og 
store fremmede bartrær og rydda et areal på rundt 500 dekar. Det ble fjernet sitkagran, edelgran, 
lutzgran, platanlønn og rødhyll, som alle er svartelistede treslag som har spredd seg inn i 
verneområder og truer sårbar natur. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltok på den nasjonale 
pøbelgrandugnaden på Løkeneshalvøya i Asker 22. september 2018. Aftenposten var tilstede under 
dugnaden og laget en tosiders artikkel om utfordringene med spredning av fremmede bartrær. 
 
Til tross for manglende støtte fra Miljødirektoratet i hovedtildelingen til nasjonal dugnad mot 
fremmede plantearter i 2019, har det blitt avholdt 10 dugnader med fokus på fjerning av fremmede 
treslag og høyrisikoarter fra verneområder og sårbare naturområder. Dette viser et stort engasjement 
og ansvarsfølelse for problematikken i vår forening. 
 
Som et grunnlag for dugnaden ble det laget en dugnadsbrosjyre og denne ble delt ut under den 
nasjonale dugnadshelgen. Heftet gir en kortfattet introduksjon til hva som menes med «pøbelgran», 
hva man kan gjøre med utfordringene slik gran representerer, og hvordan man kan skille de vanligste 
artsgruppene/artene. 
 
NRK «Norge nå» laget en reportasje om dugnaden for å belyse utfordringene ved spredning av 
sitkagran langs kysten i Norge:  https://tv.nrk.no/serie/norge-naa/201901/ENRK10010919. 
 
 

 
Bilde: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltok på den nasjonale pøbelgrandugnaden på Løkeneshalvøya i 
Asker 22. september 2018  

https://tv.nrk.no/serie/norge-naa/201901/ENRK10010919
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18.Formidle informasjon om fremmede arter, innen og utenfor organisasjonen, gjennom kurs 
og på nett- og Facebook-sider.  
 
Fremmede arter anses globalt som en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet. Siden 
planter er den største gruppen fremmede organismer i Norge har Norsk Botanisk Forening et spesielt 
ansvar for å jobbe med å spre informasjon om utfordringene med fremmede plantearter. Dette er et 
tema som engasjerer mange av våre medlemmer. I denne toårsperioden har foreningen jobbet aktivt 
med formidling av informasjon om fremmede arter både innen og utenfor organisasjonen. Vi har 
arrangert seminar om fremmede plantearter, stått på stand, opprettet en egen informasjonsside om 
fremmede arter, skrevet artikler, laget informasjonsvideoer og holdt en foredragsserie og 
informasjonskampanje i sosiale mediai tillegg til å dele ut aktivitetsmidler til kurs. Under følger en kort 
oppsummering av vårt informasjonsarbeid: 
 
Informasjonsvideo 
For å øke kunnskapsnivået om utfordringene knyttet til spredning av fremmede bartrær, laget vi fire 
informasjonsvideoer. Tre rene informasjonsfilmer om artsbestemmelse og én opplysningsvideo om 
den nasjonale pøbelgrandugnaden. Filmene ble delt på organisasjonenes Facebooksider i forkant av 
pøbelgrandugnaden, og ble sett over 4 000 ganger.  
 
Facebookkampanje om fremmede arter 
I løpet av sommeren 2018 laget Norsk Botanisk Forening en facebookkampanje for å skape 
oppmerksomhet om de vanligste høyriskio fremmede planteartene. Mange kjenner ikke godt til 
problemet med fremmede arter, og blir svært overrasket når de finner ut at noen av de “flotte” 
plantene i hagen gjør skade på naturmangfoldet. Facebook er en strålende arena for å spre slik viktig 
informasjon. 
 
Vi lagde flere “Not wanted”-postere med bilde av lupin, rynkerose, kjempespringfrø og fagerfredløs, 
designet for å enkelt fange folks oppmerksomhet. Totalt nådde vi nesten 25 000 personer med 
innleggene, noe som er et svært godt resultat for Norsk Botanisk Forening på Facebook. 
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Fremmedartseminar  
Har vi kontroll på fremmede planter i Norge? Dette spørsmålet var utgangspunktet for det som ble et 
spennende seminar om fremmede planter, på NTNU i Trondheim, 23. oktober 2019.  
I 2018 lanserte Artsdatabanken ny fremmedartsliste og om ikke lenge skal Klima- og 
miljødepartementet være ferdig med en samlet, prioritert tiltaksplan mot fremmede skadelige arter.  
Vi inviterte derfor til seminar for å oppsummere status for fremmede planter i Norge, og belyse 
hvordan privat og offentlig sektor jobber med problematikken. Vi ønsket med denne dagen å bidra til 
god dialog og godt samarbeid mellom ulike samfunnsaktører og interesser, for å ta best mulig vare på 
mangfoldet av ville vekster i Norge. Med 70 deltagere og 11 foredragsholdere ble det et vellykket 
seminar med mange gode tilbakemeldinger. Video fra seminaret samt lenke til pdf-er av alle 
foredragene er lagt ut på våre nettsider https://botaniskforening.no/fremmedartsseminar.  
 
Foredragsserie 
For å spre kunnskap om fremmede treslag og hvilken påvirkning de har for det biologiske mangfoldet i 
skogen og langs kysten, utviklet vi en egen foredragsserie i samarbeid med Naturvernforbundet 
spesielt rettet mot elever i naturbrukskoler. Vi kontaktet alle naturbrukskolene i Norge og 
gjennomførte en foredragsserie våren 2019. Anders Gunnar Helle og representanter fra 
Naturvernforbundet besøkte totalt 13 naturbrukskoler, herunder: Mære - Gjennestad - Kalnes - 
Melsom - Søgne - Skjetlein - Mo og Øyrane - Sogn Jord- og hagebruksskole - Nome - Kongsberg - Kjelle 
- Jønsberg – Val. I tillegg til foredrag på Solør VGS på deres "skog og klima" seminar og foredrag for 
Skogbrukerforeningen på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Målet med 
foredragene var å nå ut til framtidens skogbrukere og få til en diskusjon rundt utfordringene med bruk 
av fremmede arter i skogbruket og biologisk mangfold i skog. Mange av naturbrukskolene, har 
forespurt om vi kan holde foredragsserien til neste år også. Dette er noe vi ønsker å kunne 
gjennomføre igjen.  
  
I tillegg ble det holdt foredrag om fremmede arter for grunneiere på Vågsøy og for Fylkesmannen i 
Hordaland (Vestland), et foredrag på Børilden i Austrheim kommune i forbindelse med oppstart av 
sitkaprosjekt hos dem. Totalt har vi holdt 25 foredrag om fremmede arter i 2019.  
 
 

19.Styrke arbeidet med kartlegging, floravokteri og validering ved å få kontaktpersoner i NBF 
og hver grunnorganisasjon som medlemmer kan søke hjelp hos.  

 
NBF har jobbet aktivt med å styrke kartleggings, floravokter og valideringssarbeidet i foreningen i 
denne toårsperioden. Det har blitt gjennomført egne møter med Sabima hvor vi har bedt om mer 
støtte til foreningens arbeid med å bygge opp det frivillige kartleggingsmiljøet. Dette har resultert i 
økte bevilgninger til gjennomføring av kurs og utarbeidelse av kursmateriell, i tillegg til at NBF har tatt 
en aktiv rolle i koordineringen av validering av karplanter. Vi har opprettet en egen kartleggingsgruppe 
for å bistå i de ulike delen av kartleggingsarbeidet som foregår i foreningen. Totalt ble det arrangert 22 
kartleggings- og artskurs i tillegg til 21 floravokterkurs og to valideringskurs i denne toårsperioden. Vi 
har laget tretrinnsmanual om kartlegging og floravokteri, i tillegg til en egen veileder om validering og 
instruksjonsvideoer til artsobservasjoner og overvåkingsfunksjonene i artsobservasjoner.no. Under 
følger en kort oppsummering av vårt arbeid i denne toårsperioden (se punkt 15 for mer informasjon 
om floravokterprosjektet): 
 
Kartlegging 
For å bygge opp og styrke det frivillige kartleggingsmiljøet har vi satset på kursing av våre frivillige.  
Det har blitt satt i gang flere kartleggingskurs, artskurs og kurs i artsobservasjoner i løpet av 2018 og 
2019, der vi har delt ut aktivitetsmidler for å støtte opp om dette arbeidet i våre grunnorganisasjoner.  

https://botaniskforening.no/fremmedartsseminar
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NBF har i 2019 opprettet en ressursgruppe av frivillige medlemmer for kartlegging. Målet med 
gruppen er å bistå i de ulike delen av kartleggingsarbeidet som foregår i foreningen. 
Kartleggingsgruppen har i 2019 vært med på den nasjonale floravoktersamlingen for å lære om 
kartlegging og registrering i artsobservasjoner og i felt. Kartleggingsgruppen koordineres av 
hovedstyret i NBF og har deltatt på flere av kartleggingsaktivitetene i våre grunnorganisasjoner. Målet 
er at dette er en ressursgruppe som kan reise rundt til de ulike grunnorganisasjonene våre for å bidra i 
det lokale kartleggingsarbeidet og kursingen, og lære opp våre frivillige i kartlegging og artskunnskap.  
 
I 2019 har vi ferdigstilt første versjon av foreningens tretrinnskompendium i florakartlegging, 
floravokteri og skjøtsel. Kompendiet skal være en veileder i arbeidet innenfor disse tre områdene og 
skal bidra til å øke kompetansen til våre frivillige. 
  
Kartleggingsinnsatsen fra Norsk Botanisk Forening bidrar til å gjøre store mengder artsdata tilgjengelig 
både for forvaltningen og forskningen. Gjennom å arrangere kartleggingskurs rundt om i landet, sikrer 
vi at denne informasjon er pålitelig og av høy kvalitet. Florakartlegging har lange tradisjoner i 
foreningen, og den samlede kartleggingsinnsatsen fra frivillige er svært omfattende. Hvert år legges 
det inn om lag 200 000 plantefunn i Artsobservasjoner, hvorav våre medlemmer står for brorparten av 
registreringene.  
 
Artsobservasjoner 
NBF har vært med som samarbeidspartner i Artsobservasjoner siden starten i 2008 og står som «eier» 
av observasjonene av karplanter, moser, lav og alger. I perioden 2018-2019 har det blitt gjort 558 588 
registreringer i disse artsgruppene, en økning på rundt 21 % fra 2016-2017. I tabellen nedenfor vises 
tallene fordelt på artsgrupper og år, samt rødlistearter og hva som er ferdig godkjent (validert).  
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Karplanter totalt 95777 85977 107 
235 

122 
638 

164000 206755 233 896 252 379 

Karplanter totalt 
godkjente 

1415 1681 2232 1864 2495 2690 4585 6558 

Karplanter, 
rødlistete 

3329 2412 3777 3517 5692 5938 8845 11819 

Karplanter, 
rødlistete, 
godkjente 

1354 1657 1909 1451 2163 1874 3494 3963 

Karplanter, 
svartelistete 

7871 12418 18640 19761 10495 23198 35483 24143 

Karplanter, 
svartelistete, 
godkjente 

205 157 254 252 215 743 725 1862 

Moser totalt 5379 5013 7873 10158 14719 16279 13410 13314 

Moser totalt 
godkjente 

48 198 153 267 355 110 158 1661 

Moser, rødlistete 72 117 231 279 349 268 374 247 

Moser, rødlistete, 
godkjente 

4 20 113 219 208 71 97 229 

Alger totalt 358 217 406 678 1252 1249 1127 882 

Alger totalt 
godkjente 

0 0 17 26 0 0 65 44 

Alger, rødlistete 2 1 10 5 22 5 9 0 
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Alger, rødlistete, 
godkjente 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Lav totalt 4960 4569 7361 8662 15072 15844 18932 17674 

Lav totalt godkjente 650 828 142 698 1281 23 1044 862 

Lav, rødlistete 680 846 1589 1875 2868 3392 3648 5861 

Lav, rødlistete, 
godkjente 

571 694 142 696 1279 22 621 794 

 
Floristisk kartlegging  
Det har i 2018-19 blitt arrangert florakartleggingssamlinger i Halden og Rømskog i Østfold og Aurskog-
Høland (Akershus). Trøndelagsavdelingen har hatt systematiske registreringer i Verdal kommune. 
Telemark Botaniske Forening har gjennomført spesielle kartleggingsturer gjennom hele året, 13 turer i 
2018 og åtte turer i 2019. Kommunene Bamble, Kragerø, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien har blitt 
kartlagt. Buskerud Botaniske Forening har hatt sommerekskursjoner til Hurum og Senja (Troms), med 
kartlegging. Sunnhordland Botaniske Forening har hatt floristisk kartlegging med fokus på 
rødlistearter. Larvik Botaniske forenings kartleggingsdag på Lindsverksetra (2018) og ‘Moseklubbens’ 
samlinger i Lyngdal, Vest-Agder (2018) og Lærdal, Sogn og Fjordane (2019). Samt Rogaland Botanisk 
Forening sitt moseprosjekt med kartleggingssamling i Vindafjord. Lavforeningens oppstartsamling i 
Lærdal, Sogn og Fjordane (2019) har også blitt støttet. 
 
Tildeling av kartleggingsmidler fra Sabima til NBF og NBF-medlemmer 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tildeling 171500 150800 184431 207536 174307 206612 

Kartlegging av fremmede plantearter 
For å øke kunnskapsgrunnlaget om spredning av fremmede planter i Norge, har NBF gjennomført 
kartleggingsdugnad med fokus på fremmede plante arter i 2018 og 2019.  Det ble arrangert 
kartleggingsturer, temakvelder, dugnader og kurs med fokus på fremmede arter i hele landet. Vi ser at 
videreføringen av denne dugnaden over flere år har ført til at grunnorganisasjonene i Norsk Botanisk 
Forening har fått økt fokus og interesse for tematikken. Hovedfokuset på kartleggingsprosjektene har 
vært å bedre kunnskapsgrunnlaget om spredning av fremmede arter som vi foreløpig har for lite 
kunnskap om i Norge. For å sikre kvaliteten på observasjonene har det blitt tatt belegg og DNA-prøver 
av f.eks. lutzgran. Alle belegg er levert til herbariet på Naturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo. 
 
På grunn av flerårig satsing på opplæring av våre frivillige i kartlegging av fremmede karplanter og 
artsbestemmelse av fremmede bartrær, ser vi at det årlig legges inn stadig flere funn av fremmede 
karplanter i artsobservasjoner. Norsk Botanisk Forening sitt frivillige kartleggingsmiljø bidrar på denne 
måten med å gjøre store mengder forvaltningsrelevantedata tilgjengelig for forvaltningen. Det ble 
totalt kartlagt 27 502 fremmede karplanter, hvorav 2 221 var fremmede bartrær per 15.12.2019. Alle 
funn er tilgjengelige via Artsobservasjoner og Artskart. 
 

Artsgruppe 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fremmede karplanter 11 286 9 398 13 441 20 075 22 204 15 466 33 594 38 825 27 502* 

Bartrær 157 185 316 897 1 027 1 560 5 680 8 989 2 221* 

Tabell: Oversikt over antall rapporter av fremmede karplanter og bartrær i kategori SE, HI, PH, LO og NK i 
artsobservasjoner.no Oppdaterte tall for 2019 er er ikke helt sammenlignbare fordi en del storkartleggere legger 
inn sine data samlet på slutten av året. (*antall funn registrert per 15.12.2019) 
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Validering 
Norsk Botanisk Forening har ansvaret for validering, altså kvalitetssikring av artsfunn innen karplanter, 
moser, alger og lav i artsobservasjoner. For å bygge opp det frivillige valideringsmiljøet og oppfylle 
Miljødirektoratets oppdrag om validering av rødlistede plantearter og fremmede planter, satt vi i gang 
to pilotprosjekter i løpet av denne toårsperioden: Det ble opprettet en lokal valideringsgruppe i 
Østfold Botaniske Forening, og organisert nasjonale kurs i validering med fokus på utvalgte fremmede 
arter. Målet med pilotprosjektene har vært å bygge opp det frivillige miljøet og kompetansen på 
validering i foreningen, og sette i gang et systematisk arbeid for å kvalitetssikre flest mulig plantefunn i 
artsobservasjoner. Resultatet fra satsingen har ført til at vi har fått 13 nye validatorer spesialisert på 
fremmede plantearter, i tillegg til de ti validatorene som var oppnevnt av foreningen tidligere.  
 
Valideringsgruppen i Østfold fokuserte på å validere rødlistede karplanter i fylket og funn med bilder. 
Totalt ble 1 534 karplantefunn validert i Østfold i løpet av 2019, hvorav 939 rødlistede arter, og 413 
fremmede plantearter i svært høy og høy risiko.   
 
I 2018 arrangerte vi for første gang en nasjonal samling for å utdanne validatorer i seks utvalgte 
fremmede arter, herunder parkslirekneslekta (Reynoutria) og lupinslekta (Lupinus). Alle deltagere 
måtte ta validatoreksamen for å bli sertifiserte validatorer for Norsk Botanisk Forening. I 2019 
arrangerte vi valideringshelg den 1-3 november i Bø i Telemark, der våre ny sertifiserte fremmedarts-
validatorer var med og fikk veiledning av vår prosjektleder Inger Kristine Volden og botaniker Jan 
Wesenberg. Målet med valideringshelga var å validere så mange funn som mulig fra slektene lupinus 
og reynoutria. Vi gikk gjennom det vi lærte om validering og artskjennetegn, diskutere hvordan 
valideringsarbeidet kan utvides og satt i gang arbeidet med å lage en validerings-standard for 
fremmede plantearter. Under valideringsarbeidet jobbet validatorene i par. Vi fordelte landsdeler 
mellom validatorene og startet med de nyeste observasjonene. Det ble fokusert på funn med bilder. 
Til sammen ble flere hundre registreringer fra begge slektene gjennomgått. Funnene ble enten 
godkjent, underkjent (i sjeldne tilfeller), det ble etterspurt ytterligere fotodokumentasjon, det ble 
foreslått å endre beskrivelsen av funnet fra art til slekt eller det ble foreslått å endre til en annen art.   
 
Vi opprettet en egen facebookgruppe for karplantevalidatorer i løpet av valideringssamlingen. Målet 
med gruppen er at validatorene kan diskutere og utveksle erfaring. Det er en privat gruppe som heter 
«Validator- planter»: https://www.facebook.com/groups/2240085386282880/   
  
Det ble også utarbeidet første utkast av valideringsveileder for planter, vi ønsker å redigere denne i 
løpet av 2020 for å få med all nødvendig informasjon og felles praksis for validering av planter.  
 
 

Bilde: Valideringssamling i Halden den 16.–18.november 2018, med totalt 15 ivrige deltagere.  

https://www.facebook.com/groups/2240085386282880/
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20.Videreføre godt samarbeid med Sabima, friluftsorganisasjoner og andre aktuelle lag og 
foreninger. Utvikle et godt samarbeid med Artsdatabanken blant annet om nettfloraer.   
 
NBF har hatt et godt samarbeid med Sabima, Artsdatabanken, Naturhistorisk museum, den nasjonale 
frøbanken, de andre biologiforeningene i Norge, WWF, Naturvernforbundet, de botaniske foreningene 
i Norden, Miljødirektoratet og pollinatornettverket. 
 
NBF har hatt møte med Miljødirektoratet i 2019 der vi presenterte foreningens formål og 
hovedaktiviteter og diskuterte framtidig samarbeid med myndighetene. Vi har hatt flere møter med 
Artsdatabanken der det er blitt diskutert hvordan foreningen kan bidra med utviklingen av nettflora, 
rødlista og fremmedartslista og styrking av det frivillige kartleggingsmiljøet innen botanikk. Vi har i 
tillegg hatt et tett samarbeid med Artsdatabanken om å utvikle funksjoner for overvåking av arter i 
artsobservasjoner. De nye overvåkingsfunksjonene som ble lansert i 2019 er til stor hjelp for 
foreningens sitt floravokterarbeid. Takket være denne innsatsen kan vi nå overvåke 
bestandssituasjonen av truede planter og få historisk oversikt for hver lokalitet. 
 
NBF har godt samarbeid med WWF, Sabima og Naturvernforbundet om viktige høringssaker og vårt 
fremmedarts arbeid, som den nasjonale pøbelgrandugnaden, der vi har samarbeidet om organisering 
av dugnader og felles informasjonskampanjer. Det har også blitt gjennomført flere samarbeidsmøter 
mellom de biologiske foreningene som Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Zoologisk Forening, 
Norsk Biologforening, Norsk Ornitologisk Forening og La Humla Suse, der saker av felles interesse har 
blitt diskutert, noe som har bidratt til felles prosjekter og arrangementer. 
 
Nordisk samarbeid 
Nordiskmøte arrangeres hvert år mellom de botaniske foreningene i Skandinavia. Der de botaniske 
foreningene i Danmark, Sverige og Norge deltar, i tillegg deltar ofte representanter fra botanikkmiljøet 
på Island og Finland. Det Nordiske samarbeidet er verdifullt for å dele erfaringer og tips om aktuelle 
aktiviteter og kampanjer innen botanikkområdet, som for eksempel Villblomstenes dag som er et 
felles nordisk arrangement, florakartlegging, medlemsblad, og floravokteri. 
 I 2018 ble Nordiskmøte arrangert av Svensk Botanisk Forening den 14. august i Grasagardur, 
Reykjavik. Det var en deltager fra Island, 4 deltagere fra Sverige, tre fra Norge og fire fra Danmark. 
Norsk Botanisk Forening ved styremedlem Kristin Vigander arrangerte påfølgende Nordisk felles tur på 
Island, med deltagere fra de Skandinaviske botaniske foreningene. I 2019 ble nordisk møte arrangert 
10. august i Tylstrup i Danmark. Det var tre representanter fra Norge, tre fra Sverige og fire 
representanter fra Danmark.  

Felles Nordisk tur 2018 gikk til Island, arrangert av Norsk Botanisk Forening v/Kristin Vigander.  
Felles Nordisk tur 2019 gikk til Åland og ble arrangert av Svensk Botanisk Forening.  

 
Sabima 
NBF har hatt et godt samarbeid med vår paraplyorganisasjon Sabima. Sabima har orientert oss om 
viktige nasjonale saker, og vi har blitt med på noen viktige høringsuttalelser. Torbjørn Høitomt ble 
valgt inn som styremedlem i Sabima i 2015 og har vært foreningens representant i perioden 2018 og 
2019, i tillegg har representanter fra NBF-styret og daglig leder vært med på noen av Sabima sine 
styremøter. Norsk Botanisk Forening har i tillegg vært med i styringsgruppa for kartleggingsmidler i 
2018-2019 med daglig leder; Honorata Gajda som representant for foreningen og styreleder; Kristin 
Bjartnes som vara. Målet for styringsgruppa er å fordele kartleggingsmidler mellom de biologiske 
foreningene som er med i Sabima. Det ble skrevet en ny samarbeidsavtale med Sabima for perioden 
2017 – 2019. 
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NBF har jobbet aktivt for å styrke botanikkens posisjon i kartleggingsarbeidet. Det har vært et mål å 
bygge opp det frivillige kartleggingsmiljøet og artskunnskapen innen botanikk i hele landet, i tillegg til å 
ta en større rolle for kvalitetsikring av data som legges inn i artsobservasjoner, såkalt validering. 
Hovedmålet med at NBF tar over koordineringen for foreningens eget kartleggingsarbeid, er å kunne 
styrke Norsk Botanisk Forening sitt kartleggingsmiljø og jobbe systematisk med både kartlegging og 
validering. Med egne ressurser vil foreningen kunne jobbe målrettet med å hjelpe til å sette i gang 
årlige kartleggingsaktiviteter i hver grunnorganisasjon, og styrke kompetansen i det frivillige miljøet 
ved å organisere og tilby faglige kurs og samlinger om vegetasjonskartlegging, vanskelige artsgrupper, 
artsobservasjoner og validering. Takket være det gode samarbeidet med Sabima har foreningen fått 
økt økonomisk støtte til vårt arbeid med kartlegging og validering.P å den måten vil vi kunne styrke det 
frivillige kartleggingsmiljøet og kompetansen innen botanikk i Norge i tillegg til å skape et 
validatornettverk. 
 
Pollinatornettverk 
Pollinatornettverket er et samarbeid mellom flere organisasjoner og institusjoner, herunder Norsk 
Botanisk Forening, Det norske hageselskap, ByBi, FAGUS, Sabima, Naturvernforbundet i Oslo og 
Akershus, La Humla Suse, Bymiljøetaten i Oslo kommune, og Naturhistorisk museum i Oslo.  
Pollinatornettverket utviklet nettsiden www.blomstermeny.no med en praktisk oversikt over nesten 
200 arter av villblomster og hageblomster, stauder, busker og trær som er viktige matplanter for 
pollinerende insekter. Norsk Botanisk Forening har opprettet og driftet nettsiden siden 2016, og siden 
da har det vært jobbet med oppdatering av plantelistene. I 2019 fikk nettsiden blomstermeny.no et 
løft. I pollinatornettverket ble den nye fremmedartsisten gjennomgått og blomstermenylisten ble 
oppdatert med non nye arter, og det ble lagt inn bilder til alle artene. Nettisiden og brosjyren har blitt 
mye brukt både på stands og i andre sammenhenger og er et nyttig verktøy for hageeiere og andre i 
grøntarealbransjen.  
 
 


