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Botanikdagen rummede tre oplæg: 

 

• Cand. Scient Tanja Kofod Petersen fortalte om kronvildt som nøgleart, dvs. 
frøspreder og ’ecosystem-engineer’. I specialet blev indsamlet frø med tættekam på 57 

dyr i jagtsæsonen 2015, dvs. på en måske mindre gunstig sæson. Mindst 65 
hjortespredte arter blev fundet, men kun 6 arter med flere end 100 frø ud af 5500 frø 

totalt blev fundet. Lyse-Siv var langt den hyppigste og ingen frø med krogbørster blev 

fundet, og næsten ingen sjældenheder. Billedet af frøspredning har ellers været tegnet 
af udenlandske undersøgelser. 

 
• Signe Nepper Larsen berettede, som den første botaniker i direktionen, om 

Naturstyrelsens ambitioner som den statslige arealforvalter af vores fælles naturarv - 

nemlig på 5 % af arealet, heraf halvdelen lysåben natur (ca. 60.000 ha.) Signe 
betonede at samarbejde med frivillige og organisationer er meget ønsket. 

 
• Søren Espersen talte om etnobotanik med bl.a. Brøndegaard som kilde: Brøndegaard 

dokumenterer spisebrugen af 250 plantearter i DK, f.eks. Manna-sødgræs: Tidl. højt 

skattet kornafgrøde, indtil arealerne blev drænet. Skvalderkål: Spæde blade højst 
skattet blandt vilde urter hos svenske kokke. Strand-Karse: Skattet frem for wasabi til 

japansk køkken. 

 
--- 

 
Generalforsamling 

 

Valg af dirigent 
Søren Grøntved Christiansen blev valgt som dirigent og konstaterede at indkaldelsen er sket 

på lovlig vis. 
Derpå fulgte nedenstående punkter, jf. dagsordenen: 

 

Beretninger om foreningens virksomhed 
Formandsberetning for 2016 v/Jakob Hermann  

Indeholdt flg. hovedemner: 
• De vilde blomsters Dag: 72 ture. 

• Nordisk møde i august i og omkring København. 
• Mange ekskursioner indenlands heriblandt højsommerekskursion, dertil to ture til 

udlandet (Kreta og Estland). 

• URT med ny redaktør, dertil år ét med ny hjemmeside i funktion. 
• AFD: Sidste år med udgivelsen, i år med data indleveret til DanBif. 

• Fonde og legater uddelt. 

• Kontoret er stadig truet af flytning, men foreningen vil bestå under en ny adresse. 
• Hammer Bakker: Dyrene græsser. 

• Sidst og ikke mindst: Foreningen er det arbejde som alle frivillige kræfter lægger i den. 
 

Nikolaj Correll med Redaktørberetning: 

• Forlaget beholdt til at starte med. Men nu er det fulde ansvar for layoutet hos 
Redaktøren. 

 
Henrik Tranberg med beretning fra Fynskredsen: 

• 9 Ekskursioner, 8 vilde blomsterture og 6 foredrag er afholdt med i alt 250 deltagere. 

• Foreningen deltager i Grønt råd i 7 af 10 fynske kommuner. 

• Årets fynske urt 2016 var Sanikel, i 2017 vil det være Skælrod. 
• Projekt Eventyrlig flora følger op på AFD på Fyn. 
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Finn Borschenius med Jyllandskredsens beretning: 
• Nye love og opgaver er uddelt på generalforsamlingen i Jylland. 

• Ny organisering af ekskursioner sat i værk med varslingsmails, årshjul og tidlig 

programlægning. 
• Temadag afholdt i marts, dertil div. ekskursioner og vilde blomsterdag. 

• I Jylland findes for mange kommuner til at foreningen kan repræsenteres i alle grønne 
råd. 

• 9 pers. er samlet i gruppe til gennemgang af natursager, ca. 4 sager om året påklages 

og de fleste vindes, men gruppens arbejde giver lige så meget en opmærksomhed og 
skærpelse af sagsbehandlingen fra myndighedernes side. 

 
Erik Thomsen med Østkredsens beretning: 

• Kredsen er nu virkeliggjort som konsekvens af beslutningen fra forrige GNF, med 

indstiftende forsamling sidste efterår. 
 

Regnskabsaflæggelse for 2016 v/Peter Jannerup 
• Årets resultat er endt på et overskud på 145.000,- og vi er en holden forening. 

Formuen er dog til dels bundet i Hammer Bakker-fonden og i fonde bestemt til legat-

uddelinger. 
• Det reviderede regnskab vil blive bragt på hjemmesiden. 

 
Der var flg. kommentarer til regnskabet fra forsamlingen: 

Peter Wind: Pengene skal arbejde for foreningen! 

Øvrige i stikord: Indtastningsmodul, botanikskole, landopkøb. 
 

Som noget nyt valgtes revisorer fra forsamlingen: 
Finn Borschenius og Peter Wind, med Jimmy Lassen som suppleant. 

 

 

Valg af formand og næstformand  
Jakob Hermann og Finn Borchsenius ønsker ikke genvalg til disse poster. Eva Kullberg 
valgt til formand, og Anna Bodil Hald valgt til næstformand. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter) 
Erik Buchwald, Finn Borchsenius, Peter Jannerup og Claus Helweg Ovesen er på valg. 

EB og FB ønsker ikke genvalg. Peter Jannerup og Claus Helweg Ovesen genvalgt.  
 

 

 
--- 

 
Herefter demonstrerede Finn Borschenius AFD-data på nettet, hvor de huses af GBIF, der er 

OECD-funderet. GBIF ejer ingen data, men landene lægger data ind. 

Totalt for DK findes i GBIF 11 mio. databaseposter, heraf 50 % fuglefund; DOF-basen har selv 
12 mio. og staten 33 mio. poster, hvoraf langt fra alle ligger på GBIF endnu. 

DanBif har født AFD-data ind i GBIF, hvilket har givet nogle komplikationer: 
GBIF kender ikke danske navne, dette vil navneudvalget udvirke med den autoriserede liste. 

18.000 AFD-pkt. er lagt til side til senere revision. 

 
Forslag fra salen: 

Peter Wind (Forslag stillet ved Jyllandskredsens generalforsamling): Ungdomsmedlemmer bør 

ikke være 25 år, men følge studietiden; i praksis 30 års-grænse? 
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Uddeling af den ny Botanikpris: En belønning for en prisværdig indsats indenfor dansk botanik. 
 

A) Plejegruppe for Allindelille Fredskov har opnået at den negative udviklingen i skoven er 

vendt, de lysåbne, kalkprægede skovenge bliver nu vedligeholdt med den nødvendige pleje. 
 

B) Jens Christian Schou (in absentia) for sine efterhånden mange, uundværlige botaniske 
bestemmelsesværker, med 'Vandplantebogen' som seneste skud på stammen. 
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