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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.

Året 2020
Arbeidsprogram
Arbeidsprogrammet for 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
Årsmeldingen tar sikte på å rapportere på arbeidet som er gjort innen organisasjonen for å oppnå
målene i arbeidsprogrammet for 2020.
2020 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 perioden til tross for at driften måtte tilpasses
drastisk med tanke på Koronatiltak. Ved utgangen av 2020 var vi hele 2774 medlemmer. Grunnet
strenge restriksjoner har vi ikke kunne gjennomføre like mange aktiviteter fysisk, men har jobbet mye
med digitalisering. Vi har gjennomført digitale kurs og digitale turer, og foreningen har i tillegg vært
mer synlig i media og sosiale media. Under følger en oppsummering av hva vi sammen har fått til i
denne perioden 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 820 nye medlemmer hvorav 354 nye studentmedlemmer siden 2017, det
tilsvarer et medlemstall på 2774 medlemmer totalt og 623 studentmedlemmer ved utgangen av 2020.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

medlemmer

1413

1407

1542

1558

1763

1954

2532

2601

2774

studentmedlemmer

16

18

51

73

143

269

194

346

623

Tabell 1: Tabellen viser medlemsutviklingen i Norsk Botanisk Forening i perioden 2012-2020.
Digitalt Landsmøte 2020
Norsk Botanisk Forening sitt landsmøte ble avholdt digitalt den 5.november 2020. Landsmøtet er
Norsk Botanisk Forening sitt øverste og viktigste organ, det er her foreningens arbeidsplaner og
retning settes. Årets landsmøte ble gjennomført digitalt grunnet de strenge Korona-restriksjonene. Vi
valgte dermed å gjennomføre et mindre landsmøte i henhold til vedtektene og utsette alle
diskusjonssaker til et ekstraordinært landsmøte i 2021. Det digitale landsmøtet ble gjennomført med
god styring og rekordstort oppmøte blant delegatene.
Hovedstyret
Hovedstyret har i perioden 2019- 2020 bestått av Kristin Bjartnes (styreleder), Asbjørn Erdal
(nestleder), Kristin Vigander (mediekontakt), Roger Halvorsen, Torunn Bockelie Rosendal og Svein Olav
Drangeid i tillegg til to varamedlemmer: Inger Gjærevoll og Camilla Lorange Lindberg.
På landsmøtet i november 2020, gikk Roger Halvorsen Og Camilla Lorange Lindberg ut av Hovedstyret
etter mange års tjeneste. Marina Eraker Hjønnevåg og Anders Gunnar Helle ble valgt inn i hovedstyret
på dette landsmøtet.
Etter landsmøte i 2020 består hovedstyret av Kristin Bjartnes (styreleder), Asbjørn Erdal (nestleder),
Kristin Vigander (mediekontakt), Anders Gunnar Helle, Marina Eraker Hjønnevåg og Svein Olav
Drangeid i tillegg til to varamedlemmer: Inger Gjærevoll og Torunn Bockelie Rosendal.
Styremøter
Det ble holdt seks hovedstyremøter med forrige styre i 2020 og et møte med nytt styre i november
2020. I perioden januar – oktober 2021, er det avholdt seks styremøter. Styremedlemmene arbeider
aktivt med å følge opp enkeltsaker og arrangementer i samarbeid med administrasjonen.
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 er
ikke nok til å dekke den økende aktiviteten i foreningen.
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Grunnorganisasjoner
Norsk Botanisk Forening har per utgangen av 2020 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
Staben i 2020
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 2020 hadde NBF to og et halvt årsverk i staben, fordelt på 6 personer i deltidsstillinger. 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. 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 2020 var følgende personer ansatt i NBF-staben:
• Jan Wesenberg er redaktør for medlemsbladet Blyttia i 50 % stilling.
• Honorata Kaja Gajda har vært daglig leder i 50 % stilling.
• Jeanette Viken ble ansatt som organisasjonsrådgiver i 100% stilling den 01.01.2019
• 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.
• Torunn Bockelie Rosendal ble ansatt som Rebekka sin vikar i august 2020, med hovedansvar
for Ung Botaniker prosjektet i 30% stilling.
• 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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2020 Det store digitaliseringsåret
12. mars 2020 gikk Norge inn i lockdown på grunn av utbrudd av covid-19. Dette førte naturligvis til en
stor omstilling i foreningens prosjekter. Vår vanligste aktivitet, nemlig guidede turer, kunne ikke lenger
gjennomføres uten strenge tiltak. Foreningens informasjonskanaler og aktiviteter måtte gå over på
digitale plattformer.
Digitale møter og kurs
En styrke med digitale plattformer er at det er enklere å møtes til tross for lange geografiske
avstander. Det ble avholdt digitale møter over zoom med nesten alle grunnorganisasjoner våren 2020.
18 møter ble gjennomført med styrene i alle grunnorganisasjonene, og lokale ung botaniker grupper.
Mål for møterunde: Lufte hvordan det gikk og hva våre tillitsvalgte trenger hjelp med. Informasjon om
korona, smittevernhensyn og alternative måter å gjennomføre arrangementer på (digitale kurs,
naturstier, påmelding i kalender og oppdeling i små grupper).
Staben har brukt tid på å legge ut informasjon på våre nettsider og klippe og sette sammen digitale
turer/youtube videoer. Det har blitt arrangert digitale kurs for tillitsvalgte i: bruk av zoom, nettsider,
kalenderfunksjoner, medlemsdatabase og artsobservasjoner.
Mye tid gikk også med til å få på plass digitale videoer, og digitale foredrag, for å ha et tilbud til
medlemmer i koronatiden. Erfaring fra våren/sommeren 2020, viser at digitale kurs og foredrag er
svært populære, og er en flott måte å nå ut til mange mennesker på. NBF ønsker derfor å utvikle det
digitale kurstilbudet i 2021, og håper på videre engasjement fra våre grunnorganisasjoner i dette
arbeidet.
Smittevern
Norsk Botanisk Forening har i hele 2020 fulgt nasjonale retningslinjer for smittevern. Staben sendte ut
månedlige e-poster til tillitsvalgte med informasjon om koronavirusstatus og retningslinjer i tillegg til
annen relevant informasjon.
Natursti
Det ble i 2020 produsert en rekke naturstiplakater som grunnorganisasjonene kunne benytte seg av
for å sete opp egenguidede turer i sitt nærområde. Spesielt under Villblomstenes dag var dette et godt
alternativ.
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Arbeidsprogram 2020-2021
Under følger en oppsummering av Norsk Botanisk Forening sitt arbeid innenfor målene i
arbeidsprogrammet for 2020-2021, 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 2020 har vi fortsatt 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. Vi jobber kontinuerlig
med utvikling og å ha oppdaterte og innbydende hjemmesider.
I tillegg til å utvikle nettsidedesign og innhold har staben jobbet med å 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.

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 i
2020 fortsatt satset på opplæring av våre frivillige. Det har blitt organisert turlederkurs,
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kartleggingskurs, floravokterkurs, valideringskurs og nasjonale feltkurs for å skape et nettverk av
frivillige i hele landet. Turlederkursene er 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 2020:
Turlederkurs
18.-20. september 2020 Turlederkurs for nybegynnere/Ung Botaniker i Sogndal.
Feltkurs
04.-06. september 2020 Ung Botaniker Feltkurs på Sandøya
Floravokter- og kartleggingskurs
15. april 2020 Digitalt kurs i artsobservasjoner
10. mai 2020 innføring i artskartlegging. Fellestur med de andre grønne foreningene.
19. mai til 9. juni 2020 Digital kursserie i artsobservasjoner og artskart i samarbeid med
Sunnhordaand Botaniske Forening.l Jeløya med de andre grønne foreningene.
22. oktober 2020 Kurs i artsobservasjoner og floravokteri for Buskerud Botaniske Forening

Valideringskurs
5.-6. desember 2020 digitalt validerings kick-off for fremmedartsvalidatorene
8. desember 2020 digitalt valideringsmøte med de erfarne karplantevalidatorene
Seminar
23. oktober 2020 Fremmedartsseminar i Bergen om utfordringer med spredning av fremmede
plantearter
Studieforbundet Natur og miljø
Det ble gjennomført færre registrerte kurs gjennom studieforbundet Natur og miljø i 2020. Her er det
mulig å hente mye mer økonomisk kompensasjon i tiden fremover.
Oversikt over kurstøtte fra Studieforbundet natur og miljø 2020:
Avholdte kurs: 26
Antall deltagere: 164
Økonomiske tilskudd til grunnorganisasjonene: 28 500 kr
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4.Jobbe for å få nye foreninger der vi i dag har lite aktivitet. Gi bistand til nye
grunnorganisasjoner.
I 2020 har vi prioritert å støtte opp om våre eksisterende grunnorganisasjoner. I noen regioner har det
i 2020 vært unormalt lite aktivitet grunnet Koronapandemien og manglende digital kompetanse. Vi
har fra stabens side forsøkt å legge aktiviteter der det har vært et lavt aktivitetsnivå for å forsøke å
stimulere til vekst. Et eksempel på dette er turlederkurset i Sogndal.

5.Utvikle nytt verve- og medlemsmateriell til grunnorganisasjonene.
I 2019 ble det utviklet nytt verve- og medlemsmateriell 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 2020 fikk alle grunnorganisasjoner tilsendt en pakke med vervemateriell. 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.

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.
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2020: totalt 111 medieoppslag med «Norsk Botanisk Forening»:
Totalt 52 fra papiraviser, fordelt på hele 41 kilder:
OPP (Opdal)
3
Nynorsk Pressekontor 3
Aftenposten
2
Trønder-Avisa
2
Dagsavisen
2
Nationen
2
Romerikes Blad
2
Aura Avis
2
Opdalingen
2
Adresseavisen
1
Totalt på nett 59 treff, fordelt på 50 kilder:
Aftenposten
4
Nationen
3
Adresseavisen
2
VG Nett
1
Treff fordelt på kvartal:
Første kvartal: 11
Andre kvartal: 47 (villblomstenes dag)
Tredje kvartal: 38 (nasjonal granryddedag)
Fjerde kvartal: 15
Beste måneder:
Juni: 32 treff
August: 17 treff
Juli: 16 treff
Mai: 14 treff

Årets villblomst
Hensikten med å kåre Årets Villblomst er å skape blest og nysgjerrighet for villblomster i Norge, og
spre artskunnskap om en av de vanligste villblomstene som vokser i hele landet.
For å skape engasjement laget vi en avstemning der vi fikk våre medlemmer og følgere i sosiale media
til å være med å bestemme hvilken art som skulle bli kåret til årets villblomst 2020. Ni kandidater ble
presentert på nett og på facebook og avstemmingen foregikk i sosiale media.
Skogstorkenebb ble kåret som «Årets villblomst 2020». Informasjon om årets villblomst ble presentert
på våre nettsider og i sosiale media, og vi oppfordret flest mulig av våre medlemmer til å se etter
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skogstorkenebb i 2020. Styremedlem Kristin Vigander laget postkort for årets villblomst, med flotte
bilder og inspirasjonsdikt. Disse ble trykket opp og delt ut på foreningens turer i 2020.
Kriterier for utvelgelsen av Årets villblomst er:
• 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

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 24 avisoppslag i lokale aviser i tillegg til en dobbeltside i Aftenposten.
Det ble produsert 5 videoer som ble delt i sosiale medier, som sammen med annet materiell nådde ut
til over 25 000 mennesker i 2020. 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
blomster turer og utviklet egne facebook-kampanjer om f.eks kampanje med informasjon om
fremmede plantearter, kampanje under Pride 2020 med informasjon om plantenes
forplantningsstrategier og julekalender med informasjon om julens planter. Som et resultat av dette
arbeidet har antall følgere på facebook økt fra ca. 3000 følgere i starten av 2018 til nesten 8000
følgere/likerklikk i utgangen av 2020. NBF er i tillegg aktive på facebook-gruppa Villblomster, hvor flere
av våre aktive er fungerende administratorer og 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 nesten 30 000 medlemmer i skrivende stund.

Norsk Botanisk Forening

13
www.botaniskforening.no

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 2020 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 naturinteresserte
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
Fremmedarts seminaret i 2020 sponset med 1500 kr, og ble sett av nesten 10 000 personer. Dette
resulterte i at seminaret var utsolgt, og over 1000 personer har sett seminaret via vår youtube kanal..
Under følger en oppsummering av vårt arbeid med sosiale media i denne perioden:
2020
«Ukens villblomst» postene som publiseres hver mandag, har vist seg å være svært populære med en
rekkevidde på rundt 3000 visninger per post, og bidratt til at antallet likes på NBF sine facebooksider
har økt mye i denne perioden.
Mest populære facebook-innlegg i 2020:
53 071 personer nådd: Film. Slått.
13 099 personer nådd: Film. Gule blomster.
11 810 personer nådd: Film. Lynkurs i plantefamilier.
11 468 personer nådd: film. Hvite blomster.
11 293 personer nådd: annonse VBD.
10 706 personer nådd: Digital VBD tur.
10 493 personer nådd: Film. Rosa blomster.
8557 personer nådd: Hagerømling. Fagerfredløs.
8171 personer nådd: film. Har du forsøkt å demontere en hestehov.
6872 personer nådd: film. Kjuker.
6706 personer nådd: film. Lilla blomster.
6549 personer nådd: funfact innlegg wood wide web.
6548 personer nådd: ukens villblomst, tanatimian.
6463 personer nådd: Årets villblomst er skogstorkenebb.

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 2020 ble det delt ut 875720 kr i aktivitetsmidler, en kraftig økning fra 664 900
kr i aktivitetsmidler i 2019. Til sammen ble det støttet over 130 arrangementer og kurs med
aktivitetsmidler i løpet av 2020. 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.
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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 Forenings tidskrift, og utgis fire ganger i året, med både vitenskapelige
artikler og lettfattelig skoleringsstoff om ville planter i Norge. I tillegg publiseres foreningsaktuelt stoff:
presentasjon av våre grunnorganisasjoner, småintervjuer, presentasjon av Årets villblomst og notiser
om sentrale aktiviteter og kampanjer. Som en del av skoleringsstoffet gjenbrukes stoff fra våre
nettressurser: «Venner som poserer sammen» fra gruppa Villblomster, og «Kvartalets villblomst» med
en utvalgt art fra Geir Arne Evjes «ukens villblomst» på NBFs gruppe, i tillegg til småartikler som er
aktuelle for f.eks. florakartlegging. Ny er også rubrikken «Du verden» med presentasjon av spennende
arter fra verdens flora.
Blyttia har blitt gitt ut med fire nummer i 2020, med 272 sider (som har vært sidetallet i alle årganger
de siste minst 15 åra). Trykkeopplaget ble fra 2/2020 økt fra 2250 til 2350 eksemplarer, hvorav
mesteparten sendes ut til medlemmer. Antall utsendte blad har økt fra 1838 for
1/2020 til 1994 for 4/2020, og øker jevnt i takt med økende medlemstall.
Per 2/2021 er det på 2177, slik at restopplaget nå er så lite at ny opplagsøkning må til. Restopplaget
blir brukt til forfattereksemplarer, ettersending til nye medlemmer, utdeling på stands og arkiv.
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 50 % 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.
På grunn av koronapandemien ble Botanikkdagene og felles nordisk tur avlyst i 2020. For å sikre det
nordiske samarbeidet, ble det arrangert digitale nordiske møter for å utveksle erfaring.
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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 lavterskel blomsterturer over hele
landet. Flerkulturelle blomsterturer ble gjennomført flere steder i landet både på norsk og engelsk, og
det ble arrangert massevis av lavterskelturer i hele landet. 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.
Villblomstenes dag ble i 2020 gjennomført 14. juni med 33 organiserte turer, 2 naturstier, en digital
tur og et digitalt lynkurs i plantefamilier.
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 2800 kr og nådde ut til 25 000 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 perioden. Dessverre
satte Koronapandemien en stopper for en del av disse arrangementene.
Vi tror prosjektet bidrar 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 og vi ønsker å
fortsette å prioritere prosjektet videre.
Verdens kuleste dag – Blomsterengkampanje
I 2020 har NBF hatt et stadig 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 i
2019. Det ble brukt lokalt frømateriale fra naturlige slåttemarksplanter i Oslo området. Verdens
Kuleste dag ble i 2020 avlyst, men engen er slått i regi av NBF.

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
perioden. 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.
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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 2020. 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 2020 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 2020 har vi måttet begrense aktivitetene våre på grunn av koronapandemien, men vi er fornøyde
med at det likevel har blitt gjennomført 67 turer og arrangementer av og med unge botanikere rundt
om i landet. Ni av disse arrangementene har vært digitale foredrag som alternativ til fysiske
arrangement og 20 av dem har vært plantevideoer laget under vår digital kampanje «På skattejakt i
naturen». Her har unge botanikere laget video om alt fra lav og kjuker i vinterskogen til om våre alger
langs kysten og mange unge har dermed fått prøvd seg i spotlighten i løpet av året! Videoene og de
digitale arrangementene viste seg å være svært populære, og vi har på den måten nådd ut til mange
gjennom sosiale media til tross for koronapandemien.
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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 2019 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 grunn av Korona pandemien og den stadige hjemmeskole tilværelsen som medfulgte dette ble det
vanskelig å videreføre prosjektet i 2020.
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.

Jobbe for bevaring av verneverdige naturtyper og planter.
15.Få 20 nye floravoktere hvert år.
Norsk Botanisk Forening jobber aktivt for å skolere og rekruttere nye floravoktere og
floravokterkoordinatorer. I tillegg fokuserer vi 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 2020. 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.
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.
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
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overvåkingsfunksjonene og laget skoleringsvideoer om registrering av overvåkingsfunn i
artsobservasjoner: https://www.youtube.com/channel/UCk4VjuY9xx7eNekj1RR-zVQ
Vi har brukt 2020 på å fortsatt skolere våre florakoordinatorer og floravoktere i de nye
overvåkingsfunksjonene, og satt søkelyset på opprettelse av overvåkingslokaliteter.
Vi arrangerte en digital workshop for våre floravokterkoordinatorer vår 2020, der vi lærte opp
floravokterkoordinatorer i de nye overvåkingsfunksjonene. I tillegg til den nasjonale samlingen ble det
også i 2020 organisert kurs og turer flere steder i landet for å lære opp nye og gamle floravoktere, og
mange av grunnorganisasjonene utviklet og forsterket floracaching i sine områder; dette gjelder
spesielt Larvik, Rogaland, Buskerud, Telemark, Østfold og Østlandsavdelingen i Norsk Botanisk
Forening. Samtidig har floravoktere over hele landet vært ute for å sjekke status for «sine» lokaliteter.
Vi har også i 2020 fortsatt samarbeidet med den nasjonale frøbanken om innsamling av frø fra
rødlistede plantearter.
Gjennom konvensjonen om biologisk mangfold har Norge forpliktet seg til å nå 2020-målene i Global
Strategy for Plant Conservation (GSPC). Ett av målene er å bevare minimum 75 % av de truete
planteartene i ex situ-samlinger, fortrinnsvis i opphavslandet og at minimum 20 % av planteartene er
tilgjengelig for reetableringer og restaureringsprogram.
Floravokterne har i 2 år hatt en aktiv rolle i dette prosjektet. Organiseringen til floravokterne er
optimalt for kontinuerlig forvaltning av arten og for innsamling av frø. Floravokter bor ofte i nærheten
og kan besøke lokaliteten flere ganger for å så samle frø når de er perfekt modne.
Et eksempel på en god art for en floravokter å samle frø fra er den lille tidligblomstrende erteplanten
vårvikke (Vicia lathyroides). Det er ikke mange botanikkinteresserte i Norge som har fått gleden av å se
den. Dels er den så liten og uanselig at mange ikke får syn på den, dels blomstrer den tidlig – før
mange har ferie og begynt å gi seg ut på ekskursjoner. I år meldte floravokterne fra Larvik seg frivillig
til å samle frø fra to av de populasjonene de overvåker årlig.
Dette samarbeidet har ført til at vi har greid å bevare 72,4% av de truede norske planteartene i ex situ
bevaring ved utgangen av 2020, mot 47,3% ved utgangen av 2018. Floracaching prosjektet har derfor
vært en viktig bidragsyter til at Norge kan nå 2020-målene i Global Strategy for Plant Conservation
(GSPC).
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.
Redningsaksjon for flytegro
Flytegro er en kritisk truet vannplante som kun finnes i 5 vann i Norge, i Lillomarka i Oslo. Den aller
største forekomsten finner vi i Breisjøen, og i 2020 ble det nødvendig å gjennomføre en
redningsaksjon for å bidra til at deler av bestanden overlevde nedtapping av innsjøen.
Frivillige fra Østlandsavdelingen brukte 3 dager på å bygge opp en av de tre demningene som bevarer
flytegro i Breisjøen. Området ble vannet i hele sommer og i august var det god blomstring i området.
Det ble laget en egen artikkel i Aftenposten om redningsaksjonen:
https://www.aftenposten.no/oslo/i/mROm3q/unikt-eksperiment-skal-redde-sjelden-plante-naarmarka-dammen-maa-toemmes

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 og slåttemarkskurs flere steder i landet.
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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 2020 ble det gjennomført mange dugnader og skjøtselstiltak for å ta vare på truede arter og
naturtyper. Etter en nedeperiode i 2019 fikk vi igjen arrangert den nasjonale dugnad mot fremmede
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 2020 drevet aktiv
skjøtsel på flere lokaliteter av myrflangre, dragehode, hvitmure og slåttemarker.
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 2020.
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 2020 ble det arrangert slåttekurs i Nordmarka i Oslo, i tillegg til slått på Mikkelrud, i botanisk hage 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.
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 også i 2020 for å inspirere flest mulig til å bli
med på slåttedugnader.
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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 invasive treslag i de mest sårbare naturområdene.
Den store granryddedagen var vellykket, med totalt 17 dugnader i løpet av 2020, og mange
medieoppslag både lokalt og nasjonalt. De fleste dugnadene var konsentrert rundt den store
dugnadshelga 26.-27. september, men det ble også arrangert dugnader løpende gjennom hele året.
Det ble gjennomført en stor innsats fra frivillige i Naturvernforbundet og Norsk Botanisk Forening med
nesten 500 dugnadstimer helgen den 25.-27. september 2020. Totalt har det blitt brukt ca. 2 000
dugnadstimer på prosjektet, inkludert planlegging, organisering i tillegg til gjennomføring av dugnader
utenfor selve dugnadshelgen. Det ble fjernet skadelige bartrær slik som sitkagran, edelgran,
sembrafuru, hemlokk og platanlønn, som alle er fremmede treslag som har spredd seg inn i
verneområder og truer sårbar natur
I 2020 har det vært mye som har foregått i det politiske landskapet som direkte påvirker dette
prosjektet og arbeidet med fremmede arter i Norge. Dette gjelder blant annet krisepakken til
skognæringen, Klimakur og forslag fra enkelte politikere i Høyre om utplanting av sitkagran som et
klimatiltak. Dette har ført til at vi har brukt en del ressurser på kronikker, leserinnlegg og
pressemeldinger. Totalt har organisasjonene bidratt til å løfte denne tematikken i 100 medieoppslag,
herunder både nettaviser og papiraviser.

Her er et utvalg artikler hvor organisasjonene har vært involvert:
● Nationen “Krisepakken til skogbruket øremerkes naturskadelige tiltak”
● Dagsavisen “Pøbelgrana får herje videre”
Dagsavisen “Forsvarer både planting og fjerning av pøbelgran”
● iTromsø “Pøbelgran er ikke et alternativ”
● NRK Nordland “Vil plante mer sitkagran for å redde klimaet”
● Sandnesposten “Hun trenger din hjelp til å rydde på lørdag”
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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 2020 har foreningen jobbet aktivt med formidling
av informasjon om fremmede arter både innen og utenfor organisasjonen. Vi har arrangert seminar
om fremmede plantearter, opprettet en egen informasjonsside om fremmede arter, skrevet artikler,
laget informasjonsvideoer og gjennomført en informasjonskampanje i sosiale media i tillegg til å dele
ut aktivitetsmidler til kurs. Under følger en kort oppsummering av vårt informasjonsarbeid:
Videoserie/ Foredragsserie
For å spre kunnskap om fremmede arter og hvilken påvirkning de har for det biologiske mangfoldet i
skogen og langs kysten, planla vi å gjennomføre en foredragsserie på 13 naturbruksskoler, da mange
av skolene etterspurte foredragsrunde etter en vellykket runde i 2019. Da planlagt foredragsrunde
ikke lot seg gjennomføre på grunn av nedstigning av skolene i forbindelse med COVID-19 pandemien,
laget vi istedenfor en digital kursserie om fremmede plantearter. Vi ønsker fortsatt å gjennomføre
opprinnelig foredragsserien, men venter til skolene er tilbake i normal drift og vi ønsker derfor å søke
om støtte til dette til neste år.
Vi har laget en digital videoserie om fremmede plantearter med fagbotaniker Anders Often. Målet
med videoserien er å spre informasjon om utfordringene med fremmede arter. Videoserien er delt via
vår YouTube kanal, på våre nettsider og i sosiale medier. Videoene tar opp ulike aktuelle temaer slik
som «Hva er en fremmed art?», «Er alle fremmede arter farlige?», «Økonomiske konsekvenser av
fremmede arter», «Dumping av hageavfall», «Forbudte arter» og «Blindpassasjerer og dørstokkarter».
Videoene har skapt mye debatt og har vært populære blant våre medlemmer og følgere i sosiale
media. I skrivende stund er de sett i overkant av 2000 ganger på YouTube.
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Seminar om fremmede plantearter
For å spre kunnskap om trusler ved spredning av fremmede arter i Norge, blindpassasjerer,
dørstokkarter, samt deres samfunnsøkonomiske kostnader, arrangerte Vestland Botaniske Forening
seminar «Fra nasjonal handlingsplan ti luking av hager» den 23. oktober på Litteraturhuset i Bergen.
Gjennom en sterk sammensetning av noen av Norges fremste eksperter innen sine felt, hver med sin
tilnærming til fremmede arter, fikk deltakere både en bred og dyptgående innføring om temaet.
Foredragsholderne hadde bakgrunn og tilknytning innen forskning, næring og forvaltning fra nasjonalt
til lokalt, som til sammen ga et helhetlig innblikk og belysning av flere problemstillinger – og ikke minst
innspill til veien videre. Representerte institusjoner var: UiB, NINA, Menon Economics, Fylkesmannen i
Vestland, Miljødirektoratet, Naturvernforbundet, FAGUS, Austrheim kommune og HVL.
Vi mener det er verdifullt og viktig å tilby en faglig møtearena for sentrale aktører som hagenæringen,
forvaltningen og planteinteresserte. Seminarer var derfor ikke bare ment som et faglig påfyll, men en
møteplattform og et sosialt innslag for
fellesinteressenter, som igjen stimulerer til
mer tverrfaglig samarbeid og dialog på tvers
av sektorer. Tross dagens smittesituasjon, fikk
seminaret fungert som en møteplattform, dog
for et begrenset antall deltagere (38 stk) på
grunn av nødvendig smitteverntiltak.
Deltakere og foredragsholdere fikk under
seminaret servert lunsj i pausen, samt
forfriskninger underveis. Det totale
publikummet ble samtidig stort, som følge av
strømming for de øvrige deltagerne (726 stk
per 12.11.2020). Seminarets innhold og
format har fått gode tilbakemeldinger fra både
begge deltakertyper og foredragsholdere.
Opptak av seminaret har også gjort at
seminaret vil fungere som en fremtidig
ressurs. Seminaret ligger i sin helhet
tilgjengelig på vår YouTube-kanal:
https://youtu.be/uDKVJkq7RqQ
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19.Styrke arbeidet med kartlegging, floravokteri og validering ved å få kontaktpersoner i NBF
og hver grunnorganisasjon som medlemmer kan søke hjelp hos.
Vi ser at en satsing på kursing av våre frivillige gir varige resultater i form av økt kartlegging og bedre
artskunnskap i det frivillige kartleggingsmiljøet. Kartleggings- og artskursene har bidratt med å øke
både kvaliteten og mengden plantefunn som legges inn i artsobservasjoner.no. Per dags dato har vårt
frivillige kartleggingsmiljø bidratt med å registrere om lag 280 000 registrerte funn av karplanter,
moser, lav og alger i Artsobservasjoner i 2020, noe som tilsvarer ca. 80% av artsregistreringene av
disse artsgruppene i nasjonale databaser. Kartleggingsinnsatsen fra Norsk Botanisk Forening sitt
frivillige kartleggingsmiljø bidrar på den måten til å gjøre store mengder artsdata tilgjengelig både for
forvaltningen og forskningen, og bedre kunnskapsgrunnlaget ved revidering av rødlista og
fremmedartslista.
Norsk Botanisk Forening har lange tradisjoner med kartleggingsarbeid og kursing av våre frivillige
innen artskunnskap og feltarbeid. Årets planer for kartleggingskurs og artskurs har blitt noe endret på
grunn av koronapandemien. Vi har vært nødt til å gjennomføre en del av våre planlagte kurs digitalt,
og satset mer på digital kursing og formidling med oppbygging av ressursside på nett, utviklig av
kursserie på vår YouTube-kanal og formidling av artskunnskap i sosiale media med ukentlige
artsposter. Vi har i tillegg jobbet med utvikling av skoleringsstoff og opplæringskompendier
Opplæringskompendier
Vi har i 2020 fokusert på å ferdigstille andre versjon av botanikk kompendiet i grunnleggende
plantesystematikk, i tillegg har vi satt i gang et arbeidet med revidering av bestemmelsesnøkler for
marine alger, og jobbet med utvikling av isoleringsstoff i vårt medlemsblad Blyttia.
Botanikk kompendium
I 2020 har Brita Stedje og Jan Wesenberg ferdigstilt andre, og første offentlige, 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. Kompendiet ligger tilgjengelig på våre
opplæringssider på nett: https://botaniskforening.no/botanikkompendium
Starrkompendium
Arbeidet med Starrkompendiet har pågått i 2020, men dessverre ikke blitt ferdigstilt innen skrivende
stund. Vi har istedenfor satset på å lage en kursserie om starr i sosiale media, med ukentlige poster på
foreningens facebooksider.
Algenøkkler
Vi har satt i gang et arbeid med oppdatering av bestemmelsesnøkler for marine alger, herunder nøkler
for brunalger, grønnalger og rødalger. Nøklene er utdatert på systematiske navn fra 2006, i tillegg til
en del systematiske endringer siden de først ble laget på 70-tallet av Jan Rueness. Arbeidet er satt i
gang i samarbeid med Jan Ruenees og representanter i ekspertkomiteen for alger. Algenøklene
planlegges ferdigstilt og lansert til våren 2021 hvor det vil avholdes algehelg med kurs og kartlegging.
Skoleringstoff i Blyttia
Blyttia er Norsk Botanisk Forening sitt tidskrift som utgis fire ganger i året, med både vitenskapelige
artikler og lettfattelige skoleringsstoff om ville planter i Norge. For å styrke artskunnskapen blant våre
medlemmer har vi publisert flere artikler med skoleringsstoff og grunnleggende botanikk i Blyttia i år.
Hvert av de fire nummerne 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.
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Kartlegging
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 2015 ble versjon 2.0 lansert med et helt nytt
brukergrensesnitt. I perioden 2020-2021 har det blitt gjort 508.162 registreringer i disse artsgruppene.
Det er bare rundt 50.000 færre enn i forrige to-årsperiode (2018-2019), til tross for at det gjenstår fire
måneder av 2021. I tabellen nedenfor vises tallene fordelt på artsgrupper og år, samt rødlistearter og
hva som er ferdig godkjent (validert).
NBF har hovedansvaret for validering av gruppene karplanter, moser, alger og lav. Totalt 8 214
rapporter fra perioden er ferdig godkjent, hovedsakelig rødlistearter. NBF har oppnevnt 25 validatorer
som skal godkjenne funn.
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Karplanter
totalt

107 235

122 638

164 000

206755

233 896

252 379

291 165

252 976

Karplanter
totalt
godkjente

2232

1864

2495

2690

4585

6558

7383

3020

Karplanter,
rødlistete

3777

3517

5692

5938

8845

11819

15 480

17 846

Karplanter,
rødlistete,
godkjente

1909

1451

2163

1874

3494

3963

4206

2508

Karplanter,
svartelistete

18640

19761

10495

23198

35483

24143

31 042

25 840

Karplanter,
svartelistete,
godkjente

254

252

215

743

725

1862

2548

309

7873

10158

14719

16279

13410

13314

16 785

13 220

153

267

355

110

158

1661

372

304

Moser,
rødlistete

231

279

349

268

374

247

676

466

Moser,
rødlistete,
godkjente

113

219

208

71

97

229

17

227

406

678

1252

1249

1127

882

1751

1716

17

26

0

0

65

44

116

269

Alger,
rødlistete

10

5

22

5

9

0

21

5

Alger,
rødlistete,
godkjente

0

0

0

0

0

0

13

3

Lav totalt

7361

8662

15 072

15 844

18 932

17 674

24633

25 102

Lav totalt
godkjente

142

698

1281

23

1044

862

267

47

Lav,
rødlistete

1589

1875

2868

3392

3648

5861

10 115

9216

Lav,
rødlistete,
godkjente

142

696

1279

22

621

794

256

47

Moser totalt
Moser totalt
godkjente

Alger totalt
Alger totalt
godkjente
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Arbeid med trua og prioriterte arter
Arbeidet med slike arter har fortsatt i perioden. Allerede siden 2005 har NBF vært engasjert i arbeidet
med handlingsplan for rød skogfrue Cephalanthera rubra. Dette arbeidet har fortsatt i perioden og de
botaniske foreningene i Buskerud, Telemark, Østfold og Agder følger opp sine forekomster. Arbeidet
har blitt støttet med midler fra Miljødirektoratet i 2020 og i 2021, og mye av midlene er kanalisert
videre til de aktuelle grunnorganisasjonene. Det er utarbeidet årsrapporter for arbeidet med rød
skogfrue for 2018 og 2021. Det har vært arrangert en rød skogfrue-samling på Bjørkedokk i Drammen
kommune i 2019. Det har vært arbeidet med skjøtselsplan for Norges beste rød skogfrue-forekomst
på Bjøkredokk i perioden. Planen er p.t. ikke ferdig. Det har i perioden vært arbeidet med en revisjon
av nasjonal handlingsplan for myrflangre (1. utg. 2011). Den lanseres i september 2021.
Flere av grunnorganisasjonene har vært engasjert i skjøtsel av lokaliteter med dragehode og
myrflangre.

Floristisk kartlegging
Det har i 2020-21 blitt arrangert florakartleggingssamlinger i Aremark og Halden i gamle Østfold og
Nordre Follo og Aurskog-Høland (Akershus). Trøndelags-avdelingen har hatt systematiske
registreringer i Verdal kommune i 2020. Telemark Botaniske Forening har gjennomført spesielle
kartleggingsturer gjennom hele året, mest i Grenlandsområdet. Buskerud Botaniske Forening har hatt
sommerekskursjoner med kartlegging til Jønndalen i Nore og Uvdal kommune, både i 2020 og 2021.
Sunnhordland Botaniske Forening har arrangert lokalfloraseminar i 2021.
Tildeling av kartleggingsmidler fra Sabima til NBF-grunnorganisasjoner og NBF-medlemmer
År
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Tildeling
184431
207536
174307
206612
228940
254000

Av prosjekter som har blitt støttet kan vi nevne: Florakartlegginger som nevnt ovenfor, Larvik
Botaniske forenings kartleggingsdager i Vestmarka (2020) og på Prestseter (2021), og ‘Moseklubbens’
samling i Snåsa (2021) og moseworkshop i fjellet (2021) og kalkmoser i våtmark (2020).
Kartlegging av fremmede plantearter
For å kunne kartlegge og risikovurdere de mange hundre fremmede planteartene som importeres til
Norge hvert år, kreves det god artskunnskap. Norsk Botanisk Forening har derfor jobbet med å kurse
våre frivillige innen fremmede plantearter for å øke fremmedartskompetansen i vårt kartleggingsmiljø.
Vi har totalt arrangert titalls kartleggings- og artskurs med fokus på dårlig kjente arter, og gjennomført
kartleggingsturer for å kartlegge spredning (aktivitetsoversikt ligger vedlagt under). Hovedfokuset på
kartleggingsprosjektene har vært å bedre kunnskapsgrunnlaget om spredning av fremmede arter som
vi foreløpig har for lite kunnskap om i Norge.
På grunn av flerårig satsing på opplæring av våre frivillige i kartlegging av fremmede karplanter, moser
og alger ser vi at det årlig legges inn stadig flere funn av fremmede arter i artsobservasjoner. Det har
så langt totalt blitt kartlagt 20 364 fremmede karplanter per 13.11.2020. Totalt antall funn av
fremmede karplanter vil trolig være nærmere 30 000 i slutten av året, da mange av våre
storkartleggere legger til data på vinterhalvåret. Alle funn er tilgjengelige via Artsobservasjoner og
Artskart. Sammenlignet med totalt antall funn av fremmede karplanter som registreres årlig i Norge
(ca. 34 000 funn), står Norsk Botanisk Forening sitt kartleggingsmiljø bak ca. 80 % av
artsregistreringene (ca. 30 000 funn). Norsk Botanisk Forening sitt frivillige kartleggingsmiljø bidrar på
denne måten med å gjøre store mengder forvaltningsrelevantedata tilgjengelig for forvaltningen, og
sikring av at kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn for arbeidet med framtidige fremmedartslister
blir enda bedre. Dette er et viktig bidrag til tiltak for tidlig varsling om nye fremmede organismer og vil
hjelpe i arbeidet med å øke innsatsen i risikovurdering av såkalte dørstokkarter som er i ferd med å
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etablere seg og øke kunnskapen om den samlede effekten av fremmede arter på ulike økosystemer
som alle er trukket frem som tiltak i miljødirektoratets rapport «Forslag til tiltaksplan for bekjempelse
av skadelige fremmede organismer (2019-2024)».
Artsgruppe 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fremmede 13 441
20 075
22 204
15 466
33 594
38 825
30 416
20 364*
karplanter
Tabell: Oversikt over antall rapporter av fremmede karplanter i kategori SE, HI, PH, LO og NK i
artsobservasjoner.no Oppdaterte tall for 2020 er per 13.11.2020, og er derfor ikke helt
sammenlignbare med tidligere år, fordi en del storkartleggere legger inn sine data samlet på slutten av
året. (*antall funn registrert per 13.11.2020.)
Validering
Norsk Botanisk Forening (NBF) har ansvaret for validering av karplanter, moser, alger og lav i
artsobservasjoner. For å bygge opp det frivillige valideringsmiljøet og oppfylle Miljødirektoratets
oppdrag om validering av fremmede planter, som er den største gruppen fremmede organismer i
Norge, videreførte vi våre to satsingsområder for validering i 2020: Vi videreførte arbeidet i den lokale
valideringsgruppa i Østfold Botaniske Forening, vi organiserte nasjonal digital valideringssamling for å
validere flest mulig utvalgte fremmede plantearter og avholdt et felles digitalt møte med våre
etablerte karplantevalidatorer. Målet med arbeidet vårt har vært å bygge opp det frivillige miljøet og
kompetansen innen validering, få en oversikt over hvor vi mangler innsats og fagkompetanse, samt
sette i gang et systematisk arbeid for å kvalitetssikre flest mulig plantefunn i artsobservasjoner.
Det utføres en enorm frivillig innsats i foreningen i form av kartlegging av karplanter, moser og lav i
hele landet. Hvert år legges det om lag 200 000 plantefunn i Artsobservasjoner, hvorav våre
medlemmer står for brorparten av registreringene. På denne måten bidrar foreningen med å gjøre
store mengder artsdata tilgjengelig både for forvaltningen og forskningen. For å sikre høy kvalitet og
pålitelighet, er vi opptatt av at artsfunnene kvalitetssikres gjennom systematisk valideringsarbeid. Kun
på denne måten kan vi sikre at registreringene i artsobservasjoner er en pålitelig ressurs i arbeidet
med både rødlista og fremmedartslista.
I 2020 arrangerte vi digital validerings kick-off 5.-6. desember med mål om å følge opp kommunikasjon
med observatører og få validert flest mulig fremmede plantearter. Vi gikk gjennom det vi lærte om
validering med botaniker Bjørn Petter Løfall og hadde en diskusjon på artskjennetegn. Under
valideringsarbeidet jobbet validatorene individuelt regionsvis, men hadde et zoom-rom åpent og
tilgjengelig for diskusjoner hele helgen. Det ble fokusert på funn med bilder. 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.
Dag to hadde vi et diskusjonsmøte for å snakke om hvordan valideringsarbeidet kan videreutvikles.
Det var bred enighet om at det er en fordel med en workshop i starten av valideringssesongen (før jul)
og et statusmøte på våren i mars/april. Det er også et ønske om en opplæringssamling om sommeren
der man får en grundigere opplæring i artene som valideres.
På sikt ønsker vi å utvide repertoaret med flere slekter og gjennonføre nye introkurs for å rekruttere
nye validatorer. Gjerne fordelt utover landet for å etablere lokale validatorgrupper slik som i Østfold.
Det ble også ytret et ønske om opplæringsmateriell for spesifikke fremmede arter og veiledere. Alle
disse punktene ønsker vi å jobbe med videre i 2021, for å styrke valideringsarbeidet for planter.

20.Videreføre godt samarbeid med Sabima, friluftsorganisasjoner og andre aktuelle lag og
foreninger. Utvikle et godt samarbeid med Artsdatabanken blant annet om nettfloraer.
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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.
Vi har hatt møte 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 store granryddedagen, 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.
På grunn av koronapandemien ble det nordiskemøtet og fellesturen avlyst i 2020. De nordiske
foreningene arrangerte istedenfor digitale møter for å dele erfaringer i pandemitider.
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
2020, 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
2020 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.
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Året 2021

Arbeidsprogram 2021-2022
Arbeidsprogrammet 2021-2022 ble vedtatt under landsmøtet i 2021 og bestemmer hva foreningen
skal jobbe med i denne perioden. Arbeidsprogrammet har 4 hovedmål med 11 underliggende tiltak.
Satsingene bygger på å videreføre mye av det gode arbeidet som allerede skjer, men presiserer hva
som skal fokuseres på spesielt.
Arbeidsprogrammets fire hovedmål er:
Øke kunnskapen og interessen for norsk flora
Jobbe for bevaring av verneverdige naturtyper og planter
Få en sterk og aktiv organisasjon
Få flere medlemmer
Årsmeldingen tar sikte på å rapportere på arbeidet som er gjort innen organisasjonen for å oppnå
målene i arbeidsprogrammet for 2021.
2021 Oppsummering
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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 perioden til tross for at driften måtte tilpasses med
tanke på Koronatiltak. Ved utgangen av 2021 var vi om lag 2800 medlemmer. Grunnet strenge
restriksjoner i 2020 satset vi mye på digitale tilbud som vi har valgt å videreføre. Vi har gjennomført
digitale kurs og foredrag, og foreningen har i tillegg vært mer synlig i media og sosiale media. Under
følger en oppsummering av hva vi sammen har fått til i denne perioden.

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 over 1000 nye medlemmer hvorav nesten 50% er nye studentmedlemmer
de siste 5 årene, det tilsvarer et medlemstall på 2817 medlemmer totalt og 628 studentmedlemmer
ved utgangen av 2021.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

medlemmer

1413

1407

1542

1558

1763

1954

2532

2601

2774

2817

studentmedlemmer

16

18

51

73

143

269

194

346

623

628

Tabell 1: Tabellen viser medlemsutviklingen i Norsk Botanisk Forening i perioden 2012-2021.
Landsmøte 2021
Norsk Botanisk Forening sitt landsmøte ble avholdt i Oslo 22.-24. oktober. Landsmøtet er Norsk
Botanisk Forening sitt øverste og viktigste organ, det er her foreningens arbeidsplaner og retning
settes. Årets landsmøte var et ekstraordinært landsmøte da det ordinære landsmøtet i 2020 ble
digitalt og forenklet. Landsmøtet tok for seg flere store diskusjonssaker slik som forenklet
kontingentstruktur og etiske retningslinjer. Landsmøtet ble gjennomført med god styring og stort
oppmøte blant delegatene.
Hovedstyret
Hovedstyret har i 2021 bestått av Kristin Bjartnes (styreleder), Asbjørn Erdal (nestleder), Kristin
Vigander (mediekontakt), Anders Gunnar Helle, Marina Eraker Hjønnevåg og Svein Olav Drangeid i
tillegg til to varamedlemmer: Inger Gjærevoll og Torunn Bockelie Rosendal.
Styremøter
Det ble holdt syv hovedstyremøter i 2021. Styremedlemmene arbeider aktivt med å følge opp
enkeltsaker og arrangementer i samarbeid med administrasjonen.
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 er
ikke nok til å dekke den økende aktiviteten i foreningen.
Grunnorganisasjoner
Norsk Botanisk Forening har per utgangen av 2021 16 grunnorganisasjoner:
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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
Staben i 2021
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 2021 hadde NBF 3.3 årsverk i staben, fordelt på 6 personer i deltidsstillinger. 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 alt administrativt
arbeid på grunn av stor vekst i aktivitet og medlemsmasse. 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 2021 var følgende personer ansatt i NBF-staben:
• Jan Wesenberg er redaktør for medlemsbladet Blyttia i 50 % stilling.
• Honorata Kaja Gajda har vært daglig leder i 50 % stilling.
• Jeanette Viken ble ansatt som organisasjonsrådgiver i 100% stilling, men i permisjon store
deler av 2021
• Rebekka Ween er prosjektleder for Ung Botaniker prosjektet i 30% stilling, men i permisjon
store deler av 2021
• Torunn Bockelie Rosendal ble ansatt som Rebekka sin vikar i august 2020, med hovedansvar
for Ung Botaniker prosjektet i 30% stilling.
• Marlene Palm er ansatt i 100% stilling som administrasjonssekretær og har jobbet
hovedsakelig med oppdatering av medlemsdatabasen og utsending av velkomstpakker til nye
medlemmer.
• Ola Eian i 100% vikariat for Jeanette Viken som kommunikasjonsrådgiver

Arbeidsprogram 2021
Under følger en oppsummering av Norsk Botanisk Forening sitt arbeid innenfor målene i
arbeidsprogrammet for 2021, som ble vedtatt på Landsmøtet i Oslo i 2021.
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Øke kunnskapen og interessen for norsk flora
1. Oppfordre/hjelpe til med å arrangere innføringskurs/videregående kurs i botanikk og
kartlegging som er åpne for alle.
Norsk Botanisk Forening deler ut aktivitetsmidler til våre grunnorganisasjoner 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 2021 ble det delt ut 1037900 kr i aktivitetsmidler, en kraftig økning fra 875720
kr i aktivitetsmidler i 2020. 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.
Kursmateriell
I tillegg til økonomisk støtte har NBF sentralt utviklet skoleringsmateriell og kurs som har blitt gjort
tilgjengelig for alle tillitsvalgte og lagt ut på våre nettsider.
Algenøkler
Vi har i 2021 ferdigstilt oppdateringen av bestemmelsesnøkler for marine alger, herunder
nøkler forbrunalger, grønnalger og rødalger. Nøklene var utdaterte med tanke på systematiske
navn fra 2006, i tillegg til en del systematiske endringer siden de først ble laget på 70-tallet av
Jan Rueness. Algenøklene ble oppdatert i samarbeid med Jan Ruenees og representanter i
ekspertkomiteen for alger. Lanseringen av algenøklene ble markert med en film som ble
annonsert i sosiale medier og medlemsmail.
Både algenøklene og lanseringsfilmen ligger offentlig tilgjengelig på vår nettside:
https://botaniskforening.no/marine-alge
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.
Digitale kurs
Våren 2021 har vi gjennomført en digital kursserie om plantesystematikk, moser og lav. Kursserien var
åpen for alle og vi hadde suksess med stort antall deltagere.
Plantesystematikk
Brita Stedje, professor i systematisk botanikk ved Naturhistorisk Museum, og redaktør Jan
Wesenberg ferdigstilte den første offentlige, versjon av foreningens kompendium i
plantesystematikk. I anledning dette holdt Brita Stedje en introduksjonskursrekke i

Norsk Botanisk Forening

34
www.botaniskforening.no

plantesystematikk. Det ble 6 foredrag som tok for seg utvalgte deler av kompendiet. Brita gikk
inn på plantenes utvikling, deres systematiske inndeling og introduserte publikummet til noen
av de viktigste plantefamilier. Kompendiet og opptak av kurset ligger på vår nettside:
https://botaniskforening.no/botanikkompendium
Mosekurs
Moseklubben arrangerte en digital foredragsserie om mosenes fascinerende verden for både
nybegynnere og moseentusiaster. Deltakerne lærte om mosenes biologi og hvordan å
gjenkjenne de vanligste norsk artene.
Lav i boreonemoral regnskog
Geir Gaarder, lavspesialist, holdt et foredrag med innføring i lav i norsk regnskog. Han fortalte
om det lokalklimatiske forholdet i boreonemoral regnskog i Norge og statusen den har for
lavmangfoldet.
Alle de digitale kursene er blitt lagt ut på vår Youtube-kanal, og har vært delt i sosiale medier i
løpet av året. Videoene har vist seg å være svært populære. Youtube kanalen vår har fungert
som en kursarena, og alle kurs og foredrag har blitt lagt ut slik at de til enhver tid er
tilgjengelig:
https://www.youtube.com/channel/UCf3w9AoDf8seEyGMKo8M0GA/video

2. Styrke arbeidet med kartlegging, floravokteri og validering ved å få kontaktpersoner i
NBF og hver grunnorganisasjon som medlemmer kan søke hjelp hos.
Vi ser at en satsing på kursing av våre frivillige gir varige resultater i form av økt kartlegging og bedre
artskunnskap i det frivillige kartleggingsmiljøet. Kartleggings- og artskursene har bidratt med å øke
både kvaliteten og mengden plantefunn som legges inn i artsobservasjoner.no. Kartleggingsinnsatsen
fra Norsk Botanisk Forening sitt frivillige kartleggingsmiljø bidrar på den måten til å gjøre store
mengder artsdata tilgjengelig både for forvaltningen og forskningen, og bedre kunnskapsgrunnlaget
ved revidering av rødlista og fremmedartslista.
Norsk Botanisk Forening har lange tradisjoner med kartleggingsarbeid og kursing av våre frivillige
innen artskunnskap og feltarbeid. Vi har i tillegg jobbet med utvikling av skoleringsstoff og
opplæringskompendier
Kartlegging
Det frivillige kartleggingsmiljøet er avgjørende for kunnskapsgrunnlaget som brukes i forvaltningen i
dag. Kartleggingsarbeid har lange tradisjoner i Norsk Botanisk Forening, og den samlede
kartleggingsinnsatsen fra frivillige er svært omfattende. Hvert år legges det inn om lag 200 000-300
000 plantefunn i Artsobservasjoner, hvorav våre medlemmer står for brorparten av registreringene.
I november 2021 ble det arrangert en nasjonal kartleggingssamling der ivrige tillitsvalgte kunne møte
hverandre og delta i en erfaringsutveksling på tvers av grunnorganisasjonene. Deltakerne fikk mulighet
til å lære blant annet om bruken av felt-PCer, mosekartlegging, systematisk kartlegging etter Østfoldmetoden. På denne måten fikk tillitsvalgte et innblikk i hvordan man kan forbedre kartleggingen, samt
tips om hvordan sette i gang og gjennomføre kartleggingsturer i grunnorganisasjonene. I tillegg ble
alle informert om siste nytt i Artskart og Artsobservasjoner og validering av funn.
Floravokteri
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Vårt prosjekt for overvåkning av sjeldne planter heter Floravokteri. Dette er et flerårig
landsdekkende prosjekt som er gratis og åpent for alle. Målet er å inspirere flere til å komme seg ut i
naturen og bli kjent med de botaniske skattene i nærområdet sitt, samtidig som turgåere bedriver
folkeforskning i naturovervåkning og bidrar med verdifull informasjon om bestanden av sjeldne
plantearter. Alle grunnorganisasjoner får tilbud om gratis kurs der de får opplæring i
overvåkingsmodulen i artsobservasjoner i tillegg til at vi samler floravokterkoordinatorene til årlige
møter.
I 2021 ble Norsk Rødliste for arter oppdatert og hele 297 karplanter er i dag på rødlisten. Man kan
kalle rødlista et barometer på artenes tilstand. Arealendring er den aller største påvirkningsfaktoren
på truet natur. Floravokteri bidrar til å skape bevissthet rundt hvilke truede arter som vokser i
nærnaturen og hvilke naturskatter man står i fare for å miste.
Validering
For å sikre god kvalitet på nye og tidligere publiserte plantefunn i artsobservasjoner jobber vi for å
rekruttere og utdanne artseksperter for å få validert flest mulig funn. Målet er å skape et nettverk
blant nye og eksisterende validatorer for å bygge opp motivasjon og sikre lik valideringspraksis i hele
landet. Vi ønsker på sikt å lage felles skoleringsmateriell og valideringseksamen innen utvalgte
fremmede plantearter og rødlistede arter, i tillegg til å arrangere samlinger og arbeidsmøter for å få
validert flest mulig funn. Vi ser behovet for å lage en valideringsstrategi med oversikt over hvilke arter,
slekter og familier som det er størst behov for å få validert, og rekruttere og utdanne dyktige
artseksperter innen disse artsgruppene til å bli sertifiserte validatorer.
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 2015 ble versjon 2.0 lansert med et helt nytt
brukergrensesnitt. I perioden 2020-2021 har det blitt gjort 508.162 registreringer i disse artsgruppene.
Det er bare rundt 50.000 færre enn i forrige to-årsperiode (2018-2019), til tross for at det gjenstår fire
måneder av 2021. I tabellen nedenfor vises tallene fordelt på artsgrupper og år, samt rødlistearter og
hva som er ferdig godkjent (validert).

Karplanter totalt
Karplanter totalt
godkjente
Karplanter,
rødlistete
Karplanter,
rødlistete,
godkjente
Karplanter,
svartelistete
Karplanter,
svartelistete,
godkjente
Moser totalt
Moser totalt
godkjente
Moser, rødlistete

2014
107 235
2232

2015
122 638
1864

2016
2017
2018
2019
164 000 206755 233 896 252 379
2495
2690
4585
6558

2020
2021*
291 165 152 884
7383
650

3777

3517

5692

5938

8845

11819

15 480

5081

1909

1451

2163

1874

3494

3963

4206

486

18640

19761

10495

23198

35483

24143

31 042

7256

254

252

215

743

725

1862

2548

90

7873
153

10158
267

14719
355

16279
110

13410
158

13314
1661

16 785
372

7793
0

231

279

349

268

374

247

676

191
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Moser, rødlistete, 113
219
208
godkjente
Alger totalt
406
678
1252
Alger totalt
17
26
0
godkjente
Alger, rødlistete
10
5
22
Alger, rødlistete,
0
0
0
godkjente
Lav totalt
7361
8662
15 072
Lav totalt
142
698
1281
godkjente
Lav, rødlistete
1589
1875
2868
Lav, rødlistete,
142
696
1279
godkjente
*Tallene for 2021 gjelder bare januar-august.

71

97

229

17

0

1249
0

1127
65

882
44

1751
116

1344
0

5
0

9
0

0
0

21
13

1
0

15 844
23

18 932
1044

17 674
862

24633
267

11 807
11

3392
22

3648
621

5861
794

10 115
256

3095
11

NBF har hovedansvaret for validering av gruppene karplanter, moser, alger og lav. Totalt 8 214
rapporter fra perioden er ferdig godkjent, hovedsakelig rødlistearter. NBF har oppnevnt 25 validatorer
som skal godkjenne funn.

Arbeid med trua og prioriterte arter
Arbeidet med slike arter har fortsatt i perioden. Allerede siden 2005 har NBF vært engasjert i arbeidet
med handlingsplan for rød skogfrue Cephalanthera rubra. Dette arbeidet har fortsatt i perioden og de
botaniske foreningene i Buskerud, Telemark, Østfold og Agder følger opp sine forekomster. Arbeidet
har blitt støttet med midler fra Miljødirektoratet i 2020 og i 2021, og mye av midlene er kanalisert
videre til de aktuelle grunnorganisasjonene. Det er utarbeidet årsrapporter for arbeidet med rød
skogfrue for 2018 og 2021. Det har vært arrangert en rød skogfrue-samling på Bjørkedokk i Drammen
kommune i 2019. Det har vært arbeidet med skjøtselsplan for Norges beste rød skogfrue-forekomst
på Bjøkredokk i perioden. Planen er p.t. ikke ferdig. Det har i perioden vært arbeidet med en revisjon
av nasjonal handlingsplan for myrflangre (1. utg. 2011). Den lanseres i september 2021.
Flere av grunnorganisasjonene har vært engasjert i skjøtsel av lokaliteter med dragehode og
myrflangre.

Floristisk kartlegging
Det har i 2020-21 blitt arrangert florakartleggingssamlinger i Aremark og Halden i gamle Østfold og
Nordre Follo og Aurskog-Høland (Akershus). Trøndelags-avdelingen har hatt systematiske
registreringer i Verdal kommune i 2020. Telemark Botaniske Forening har gjennomført spesielle
kartleggingsturer gjennom hele året, mest i Grenlandsområdet. Buskerud Botaniske Forening har hatt
sommerekskursjoner med kartlegging til Jønndalen i Nore og Uvdal kommune, både i 2020 og 2021.
Sunnhordland Botaniske Forening har arrangert lokalfloraseminar i 2021.
Tildeling av kartleggingsmidler fra Sabima til NBF-grunnorganisasjoner og NBF-medlemmer
År
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Tildeling
184431
207536
174307
206612
228940
254000

Av prosjekter som har blitt støttet kan vi nevne: Florakartlegginger som nevnt ovenfor, Larvik
Botaniske forenings kartleggingsdager i Vestmarka (2020) og på Prestseter (2021), og ‘Moseklubbens’
samling i Snåsa (2021) og moseworkshop i fjellet (2021) og kalkmoser i våtmark (2020).
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Kartlegging, validering og floravokteri er store samfunnsoppdrag hvor vi vil være nødt til å søke ekstra
finansiering i årene fremover for å oppfylle ønsket progresjon innen prosjektene.

3. Være mer synlig i offentligheten, ved å levere artikler/kronikker/debattinnlegg i
pressen, og ved å invitere presse og TV til arrangementer.
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 2021 ble «Norsk
Botanisk Forening» nevnt i totalt 101 avisoppslag. Det ble laget egne pressemeldinger og artikler for å
promotere Villblomstenes dag, årets villblomst, slåttekurs, og den nasjonale granryddedagen der
problematikken med spredning av fremmede planter ble belyst. Under følger en kort oppsummering
av antall medieoppslag i perioden.
2021: totalt 101 medieoppslag med «Norsk Botanisk Forening» og «botanisk forening»:
Totalt 44 fra papiraviser, fordelt på 25 kilder:
OPP (Opdal)
4
Romerikes Blad
4
Nationen
3
Nynorsk Pressekontor 3
Fjordenes Tidende
2
Fjordingen
2
Budstikka
2
Totalt på nett 57 treff, fordelt på 44 kilder:
Opdalingen pluss
4
Vigga pluss
3
Romerikes Blad
2
ABC Nyheter
2
Romerikes Blad Pluss 2
Bladet.no Pluss
2
Treff fordelt på kvartal:
Første kvartal: 14
Andre kvartal: 61 (villblomstenes dag)
Tredje kvartal: 17
Fjerde kvartal: 9
Beste måneder:
Juni: 32 treff
August: 17 treff
Juli: 16 treff
Mai: 14 treff

Jobbe for bevaring av verneverdige naturtyper og planter
4. Sette i gang skjøtsel og dugnader for å ta vare på truede arter og begrense spredning
av fremmede arter. Videreføre nasjonal dugnad for å fjerne fremmede arter.
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I 2021 ble det gjennomført mange dugnader og skjøtselstiltak for å ta vare på truede arter og
naturtyper. Etter en nedeperiode i 2019 fikk vi igjen arrangert den nasjonale dugnad mot fremmede
treslag i 2020 og igjen i 2021. 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 2021 drevet aktiv skjøtsel på flere lokaliteter av myrflangre, dragehode,
hvitmure og slåttemarker.
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 2021.
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 2021 ble det arrangert slåttekurs i Nordmarka i Oslo, i tillegg til slått på Mikkelrud, i botanisk hage 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.
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 invasive treslag i de mest sårbare naturområdene.
Den store granryddedagen var vellykket, med totalt 14 dugnader i løpet av 2021, og mange
medieoppslag både lokalt og nasjonalt. De fleste dugnadene var konsentrert rundt den store
dugnadshelga 25.-26. september, men det ble også arrangert dugnader løpende gjennom hele året.

5. Videreføre godt samarbeid med Sabima, de andre biologiforeningene og
interesseorganisasjoner innenfor relevante fagområder. Videreutvikle samarbeidet
med Artsdatabanken og Miljødirektoratet.
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.
Vi har hatt 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 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.
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NBF har godt samarbeid med WWF, Sabima og Naturvernforbundet om viktige høringssaker og vårt
fremmedarts arbeid, som den store granryddedagen, 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.
På grunn av koronapandemien ble det nordiske møtet avholdt digitalt møter for å dele erfaringer i
pandemitider.
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. Styreleder Kristin Bjartnes
ble valgt inn som vara til styret i Sabima i 2021 og har vært foreningens representant i perioden. 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 2021 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.

Få en sterk og aktiv organisasjon
6. Videreutvikle design og funksjonalitet på vår nettside, samt innføre dette for
grunnorganisasjonene. Nettsidene bær være oppdaterte og aktuelle hele tiden.
I 2021 har vi fortsatt satsing på utvikling av nye nettsider. I 2018 fikk vi nytt nettsidedesign, og i 2019
fikk vi på plass nye kalenderfunksjoner. Hjemmesiden er å plass med en uniform 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. Vi jobber kontinuerlig med utvikling og
å ha oppdaterte og innbydende hjemmesider.
I tillegg til å jobbe med nettsidedesign og innhold har staben arbeidet med å 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.
Det arbeides kontinuerlig med nettsiden som formidlingsverktøy, og staben forsøker å alltid ha
nettsiden oppdatert og aktuell.
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7. Få et godt digitalt medlemssystem som kan benyttes av grunnorganisasjonene og NBF
sentralt. Jobbe for at aktivitetskalenderen tas i aktiv bruk i grunnorganisasjonene.
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.
Det har i ettertid vist seg at Zubarus som system ikke har oppfylt de kravene vi har satt til leverandør
og prosessen med å gå over til et nytt system igjen ble igangsatt mot slutten av 2021.
Staben gjennomfører årlig kurs i kalenderfunksjon og alle grunnorganisasjoner har fått innlogging til
kalenderen. Vi ser med glede at det stadig er flere som benytter seg av dette, men har alltid mer å
hente.

8. Arbeide for å øke kapasiteten i sentraladministrasjonen og hovedstyret til å besvare
henvendelser fra tillitsvalgte og gi raske tilbakemeldinger.
Ved å fordele arbeidsoppgaver mellom stab og styret, samt å frigjøre arbeidstid hos administrasjonen i
pressperioder forsøker vi å tilrettelegge for flytende kommunikasjon mellom stab, styre og tillitsvalgte.
Vi jobber kontinuerlig med interne rutiner, som forhåpentligvis vil bidra til å minimere den høye
belastningen som til tider ligger på administrasjonen.
De månedlige nyhetsbrevene til tillitsvalgte har som formål å svare ut en del spørsmål vi forventer, og
stadig mer informasjon og ressurser legges tilgjengelig for tillitsvalgte i vårt dropbox-arkiv.

9. Ha oppdaterte Facebook-sider og oppfordre og hjelpe grunnorganisasjonene 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 granryddedager, 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 blomsterturer og utviklet egne
facebook-kampanjer om for eksempel fremmede plantearter. Som et resultat av dette arbeidet har
antall følgere på facebook økt med ca. 1000 følgere i 2021. NBF er i tillegg aktive på facebook-gruppa
Villblomster, hvor flere av våre aktive er fungerende administratorer og 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 nesten 30 000 medlemmer i skrivende stund.
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.
Facebook sponsing
I løpet av denne 2021 brukte vi aktivt facebook sponsing til å profilere noen av våre største
arrangementer. Resultatene viser at dette er en svært effektiv måte å nå ut til naturinteresserte
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.
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«Ukens villblomst» postene som publiseres hver mandag, har vist seg å være svært populære med en
rekkevidde på rundt 3000 visninger per post, og bidratt til at antallet likes på NBF sine facebooksider
har økt mye i denne perioden.
Topp-ti mest populære facebook-innlegg i 2021:
72 993 personer nådd: Arrangement. Planter på tur – inspirasjonskurs!
59 119 personer nådd: Innlegg. Den store granryddedagen.
26 290 personer nådd: Arrangement. Kurs i artsobservasjoner.
25 818 personer nådd: Innlegg. Seminar om myrrestaurering.
23 899 personer nådd: Innlegg. Seminar om myrrestaurering.
22 717 personer nådd: Innlegg. Kartleggingskonkurranse - fremmede arter.
21 552 personer nådd: Innlegg. NRK om granrydding på Silda.
18 517 personer nådd: Innlegg. Vinterbotanikk, knopp og kvist.
17 236 personer nådd: Innlegg. Hagerømlingjakta 2021
15 212 personer nådd: Arrangement. Den store granryddedagen.

10. Arbeide etter et årshjul som gjøres kjent for alle grunnorganisasjonene for å sikre
forutsigbarhet og god kommunikasjon i foreningen.
Vi har et generelt årshjul som vi jobber etter og som viser de viktigste fristene vi jobber etter. Ellers
har vi en detaljert arbeidsplan internt som tar for seg store deler av arbeidsoppgavene våre.

Få flere medlemmer
11. Jobbe for rekruttering av nye medlemmer og lage aktivitetstilbud for alle
aldersgrupper, nybegynnere og viderekommende.
Ved å ha et variert aktivitetstilbud og sammen jobbe med kommunikasjon av tilbudene våre vil vi øke
andelen mennesker vi når med tilbudene våre og på sikt få et større publikum og flere medlemmer.
Vi bruker alle våre arrangementer aktivt for å formidle foreningens formål og tilbud. På den måten kan
man si at alt vi gjør som er rettet ut mot et større publikum er med på å rekruttere nye medlemmer til
foreningen. Villblomstenes dag er et massivt utstillingsvindu for foreningen, den store

Norsk Botanisk Forening

42
www.botaniskforening.no

granryddedagen og floravokteri appellerer til de som ønsker å gjøre en innsats for naturen, ung
botaniker prosjektet retter seg mot studenter og unge, blomsterengarrangementene når ut til
grunneiere. Sammen har disse arrangementene økt medlemsmassen vår betraktelig de siste årene. I
tillegg har det digitale tilbudet ført til at vi har nådd et publikum under koronatidene som vi ikke ellers
ville nådd. Dette har ført til at vi jevnt over har en økning i medlemsmassen.
Denne variasjonen i tilbudet er så vesentlig for at vi skal kunne tilby noe til hele medlemsmassen, og er
en viktig hjørnesten for at vi skal kunne være bindeleddet mellom fagbotanikere og amatører.
Ved en videreføring av dette punktet er det fortsatt mye å hente, og det faktum at det per nå er over
34 000 medlemmer i villblomst-gruppen på facebook viser at interessen er voksende i samfunnet for
øvrig.

Med vennlig hilsen

Jeanette Viken
daglig leder
Norsk Botanisk Forening
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