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Vårt vinterprogram har startat med en välbesökt föreläsning av professor emeritus Leif 
Kullman som föreläste om ”förändringar i fjällens växtvärd mellan två istider”.  
 
Nybörjarkurs i botanik. Som meddelats i ett tidigare utskick kommer en kurs att anordnas i 
vår. Välkomna att anmäla ert deltagande på följande länk:. 
http://www.studieframjandet.se/Kurs/sundsvall/Nyb%C3%B6rjarkurs-i-Botanik/619189/ 
 

 
 
 
 
 
 

Detta brev skickas som e-post till samtliga medlemmar som meddelat sådan adress. Till övriga medlemmar 
kommer ett vanligt brev med posten. Medlemsbreven står också att läsa på vår hemsida.  
Om ni ändrar e-postadress är det viktigt att meddela detta till föreningen. 



 
Naturvårdsgruppen har i år fortsatt sitt oförtrutna arbete bl.a. med att försöka få till stånd 
naturvårdsbränningar på våra två mosippelokaler i landskapet. För hela fem år sedan hjälpte 
föreningsmedlemmar till att gräva vallgrav runt lokalen vid Hundberget för att möjliggöra 
bränning men ännu har inget skett för att rädda denna art som är listad som starkt hotad i 
Svenska rödlistan. 
 
Kolla gärna att ni betalat avgiften till föreningen. Medlemsavgiften är 150 kr per person, 
familjemedlem 30 kr.  Föreningens plusgirokonto: 44 36 79-6.    Ni som är med får tillgång 
till följande fullmatade program:  

 
  
 
            Vårens program: 
 

TISDAG 25 APRIL 2017 kl.19. 

HOTADE ARTER I ODLINGSLANDSKAPET 
Annika Carlsson på länsstyrelsen Västernorrland jobbar med åtgärdsprogram för 
hotade arter, främst de arter som är kopplade till odlingslandskapet. Hon kommer att 
berätta om arbetet med skötsel och skydd av ängar, fäbodvallar och de hotade 
arterna bl. a. fältgentiana och låsbräknar. 

 

LÖRDAG 6 MAJ 

BOMBMURKLOR OCH VÅRBLOMMOR VID INDALSÄLVEN 

Vi ser på bombmurklor, andra vårsvampar och vårblommor vid Indalsälven i 

Liden. Lennart Vessberg, Naturinformation, blir vår guide. 

Info om utflykten: Jan-Olof Tedebrand, telefon 563294, 

jan-olof.tedebrand@telia.com 

Samling för samåkning vid Bergsåkers Folket Hus kl 10 

Parkeringen i Indal vid avtaget från R 86 mot Bergeforsen kl 10.25 

Medtag fika- och lunchmatsäck och stövlar 

Återkomst till Bergsåker senast kl 16 

Samarrangemang Sundsvalls Mykologiska Sällskap och Medelpads Botaniska 
Förening 

  

MÅNDAG 15 MAJ kl. 18:30 



VIOLEXKURSION I LJUSTORP 

Vi träffas och tittar på vårens blommor i Ljustorp.  

Plats: Samling vid idrottsplatsen i Ljustorp strax nedanför skolan vid Ljustorpsån. 

Ledare: Stefan Grundström (073-091 25 69) 

 

SÖNDAG 14 MAJ kl. 10:00 

ÅRSMÖTE MED MEDELPADS BOTANISKA FÖRENING  

Stadgeenliga årsmötesförhandlingar 

Plats: Matfors Torkarlsberget 

Efter årsmötet ser vi på vårblommor och fjällväxten taggbräken i de  

fina hassellundarna på Vattjomåsen 

Ledare: Eva och Håkan Sundin, Jan-Olof Tedebrand, Gösta Åslund 

Ansvarig för årsmötet Eva Sundin (Tel 060-40416). Fika inleder mötet 

 

SÖNDAG 18 JUNI kl. 10:00  
DE VILDA BLOMMORNAS DAG 2016 
Botaniska föreningar i hela Norden hälsar alla välkomna till 
blomstervandringar. 
Se även Svenska Botaniska Föreningens hemsida www.sbf.c.se. 
I Medelpad ordnas två vandringar. 

 

Sundsvall 
         "Blommor på norra Alnön" 
      Samling: Circle K vid bron (på Alnösidan).kl 10.00. 
         Ledare: Eva Grafström (tel. 073-954 30 54). 
      Ta med fika och stövlar! 

Järkvissle 
          "Vilda blomster vid Trollbyn" 
          Samling: Vid Naturum/Trollbyn kl 10.00. 
          Ledare: Karin Lindberg/Wedin(tel: 073-987 32 35 )och Monika Karlsson 
  Tidsåtgång ca 2,5 timmar. Ta med stövlar och fika!  

 

 
Väl mött  i vår! 
Eva Sundin, ordförande MBF 



 
 
 
 


