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1 Sammanfattning 
Året började i pandemins tecken, men följdes raskt av ett krig, energikris och hög 
inflation. I tider av oro behövs Botaniska mer än någonsin – för att ge människor en 
stunds vila, upplevelser och inspiration. Verksamheten har påverkats av omvärldskriser, 
inte minst av försenade leveranser och dyrare projekt. Botaniska har anpassat, utvecklat 
och fortsatt arbeta, trots utmaningarna. Nya anläggningar har växt fram och publika 
event har genomförts. Botaniska har också återupptagit den så viktiga samverkan med 
andra botaniska trädgårdar. 
En botanisk trädgård har ett särskilt uppdrag - att samla, bevara, vårda, utbilda, visa upp 
och forska kring växternas biologiska mångfald. I Göteborgs botaniska trädgård har 
våra 600 000 besökare fått uppleva den fantastiska trädgården med sällsynta växter från 
hela världen, i en naturliga miljö. 
I slutet av april firades Hanami, körsbärsfestivalen, med event i trädgården såsom sång, 
dans och utställningar. En insamlingsresa har genomförts till Iran där fröer har samlats 
in. Evakuering av växter inför bygget av nya växthus har påbörjats. Dessutom har 
trädgården börjat förberedelser inför 2023 års 100-årskalas. Samarbetet kring biologisk 
mångfald har förstärkts i Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier. 
Den pedagogiska verksamheten har nått omkring 10 000 barn och unga från omkring 
hälften av alla kommuner i Västra Götalandsregionen. Botaniska har också spridit 
kunskap om biologisk mångfald genom exempelvis Instagram och Botaniska 
trädgårdspodden. Omkring 20 forskningsartiklar har publicerats där Botaniskas 
medarbetare varit delaktiga. 
Personalsituationen i trädgården har varit bitvis ansträngd, då det är många projekt 
igång samtidigt som den ordinarie verksamheten ska bedrivas. Göteborgs botaniska 
trädgård har avslutat året i stort enligt budget. De avvikelser som finns relaterar till lägre 
intäkter från entréavgifter samt försäljning i butiken, vilket förklaras med den 
ekonomiska situationen i samhället. 

 
Foto: Hanami 2022. 
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1.1 Viktigaste händelserna 
februari: Sportlovsaktivitet för hela familjen. 
april: Vårt största publika event; Hanami (körsbärsfestival) genomfördes. 
Insamlingsresa till Iran. 
maj: Firandet av biologiska mångfaldens dag (22 maj) slogs ihop med internationella 
bi-dagen, världsbidagen (20 maj), och blev temahelgen Hylla myllret! 21-22 maj i 
samarbete mellan Botaniska, GGBC, Naturhistoriska, Trädgårdsföreningen och 
Slottsskogen, m fl. Stort möte med andra botaniska trädgårdar i konferensen Eurogard. 
juni: Beslut kom från Länsstyrelsen om nya föreskrifter för Änggårdsbergens 
naturreservat, vilket innebär att Botaniska förvaltar Arboretet, men inget annat. Beslut 
från regionstyrelsen om ny budget för växthusprojektet. 
juli: Stor turistmånad med många besök. Internationella besökare hittar tillbaka. 
augusti: Firande av Humlens dag. Tropiskt skyfall med regnskador inträffade. 
september: Lök-event i butiken sista helgen i september i samarbete med Botaniskas 
vänner. Ett exklusivt sortiment av lösa och förpackade lökar såldes och en 
trädgårdsmästare/ lökexpert fanns på plats för att svara på frågor. 
oktober: Arbetet med att färdigställa Bergsväxthuset på Åsen tog fart. 
november: Höstlovsaktiviteter. Samarbetsresa till Brasilien med Kew Gardens med 
flera. 

2 Verksamhet 
Göteborgs botaniska trädgård är unik i Sverige, eftersom den är stor till ytan och 
kuperad, med många olika naturliga mikroklimat. Trädgården ligger centralt i staden, 
angränsande till Änggårdsbergens naturreservat. Det är en av de största och finaste 
botaniska trädgårdarna i Europa. 
Verksamheten inom Botaniska trädgården är mångfacetterad. Den dagliga skötseln av 
trädgården - arboretet, växthusen och den odlade trädgården - är central. Växter 
planteras om, förökas, planteras ut, vattnas och beskärs. Det rensas och röjs, gångar 
krattas och löv räfsas. För varje växt ska rätt information finnas i databasen IRIS. Som 
botanisk trädgård bedriver vi också forskning och en pedagogisk verksamhet. Självklart 
är vi också ett viktigt besöksmål med besökare som kommer långväga för att besöka 
trädgården eller delta i något av alla våra event. 
I denna del redovisas exempel på den dagliga skötseln och några av 
utvecklingsprojekten, som inte täcks in i redovisningen av särskilt uppdrag från nämnd. 
Daglig skötsel och drift av trädgården  
I arboretet har utplantering av omkring 1100 träd genomförts med hjälp av studenter 
från Gunnebo, Hermods, Göteborgs universitet (Mariestad) och SLU. Under sommaren 
och tidig höst har ett omfattande arbete med regelbunden bevattning säkerställt att 
träden har rotat sig ordentligt. Bland planteringarna som gjorts i trädgården kan nämnas 
utplantering av sällsynta magnolior i Bambulunden och Klippträdgården och 
utplanteringar av ett 10-tal lignoser i Japandalen och en handfull i Smithska dalen. 
Anläggningsarbeten har genomförts i egen regi för att komma till rätta med vattensjuka 
och svårskötta/svårtillgängliga områden i Bambulunden samt Rhododendrondalens 
nedre del. Omfattande arboristarbeten har utförts under vinter och höst. 
Snårvinda och parkslide har spridit sig kring kompostområdet. För att förebygga och 
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förhindra att det tar sig in i vår kompost har vi rensat bort en stor mängd. Vi håller 
också på med att tvätta rent alla kanter och ”glapp” på kompostområdets l-stöd för att få 
bort jord/fröer som kan göra att ogräs får fäste i komposten. Vi har asfalterat kanter och 
glapp i facken så att inget ska kunna tränga igenom. I arboretet har ett omfattande arbete 
gjorts för att hålla invasiva arter i schack. Under några år har vi regelbundet grävt upp 
flera tusen skunkkalla och nu har det minskat till en fjärdedel, vilket förhoppningsvis är 
ett trendbrott som består. 
Projekt Nya kulturträdgårdar  
Stora delar av trädgården var uppgrävda under första delen av året och det var först 
under tidig höst som det blev lite ordning. Strukturen i Kulturträdgårdarna är nästan 
byggd, men på grund av höjdsättningen när Stallet grundlades har vi tvingats bygga 
Skolträdgården på ett sätt som inte var planerat. Verksamheten har fortfarande inte fått 
tillträde till Stallet, eftersom arbeten har pågått där under hela året vilket inte var 
planerat. Beställda träarbeten har till stora delar levererats. Arbete pågår för fullt med att 
planera för och plantera växter i de nya trädgårds-anläggningarna. Planteringarna växer 
fram och framförallt Liljelundens växter utvecklas väl. Det har varit problem med 
åkerfräken i de delar som vetter mot Skogsträdgården. Avgränsande barriär har utförts i 
efterhand och utrotningskampanj i planteringsytorna har inletts. Vårens lökar i 
Herrgårdsgången är planterade och sommarens dahliaplanteringar är planerade liksom 
2024 års lökflor. Arbete med Skogsträdgårdens växter pågår. 
En fin dokumentation av trädgårdsanläggningar som kommer att rivas levererades i 
januari. Belysningsstrukturplan för trädgården ansågs klar i maj men har ännu inte 
levererats från Västfastigheter. Tidsfristen för de tillfälliga mötesplatserna längs Fanny 
Gréns väg har förlängts pga förseningar i Etapp 1 och det är fortsatt många 
entreprenörsfordon i trädgården. 
Växthusen 
I det stora hela har driften fungerat bra. Den mest sårbara delen av året är under vintern. 
Några smärre problem med pumpar, skuggvävsmotorer mm har inträffat, men de har 
alla hanterats relativt omgående. Planering har genomförts inför att Västfastigheter över 
driften 1 januari 2023. 
Dagvattenhantering och bevattning i trädgården 
Dagvattenprojektet genom Rhododendrondalen och Klippträdgården har färdigställts 
med gott resultat och huvudvägen på den delen har asfalterats. Dagvattenprojektet 
innehöll även ett mindre projekt i form av uppbyggnad av tak på kompostområdet, 
vilket har varit en utmaning. Det har inneburit platsbrist på aktiva arbetsområden 
(kompostområde) samt svårigheter med kommunikationen mot entreprenör. Skärmtaken 
som byggdes i samma projekt uppfyller inte verksamhetens behov. Entreprenör fick 
flertalet anmärkningar efter besiktning som de åtgärdade, men även konstruktionen bör 
anses vara undermåligt ritad från början då vi har upptäckt ett flertal punkter som gör att 
det inte kommer att täcka det behov som det var tänkt. Det planeras att verksamheten 
beställer ytterligare åtgärder på taket under 2023 av Västfastigheter för att få det 
utformat på ett sätt som bättre uppfyller verksamhetens krav. 
I  augusti drabbades trädgården av ett tropiskt åskoväder med skyfall, som åstadkom de 
största regnskador vi har haft på många år. Samtidigt kunde vi konstatera att de åtgärder 
vi har gjort inom dagvattenprojektet för att motverka regnskador har haft effekt. Bland 
de problemområden som återstår finns exempelvis sträckan från amerikadammen ned 
mot formsvackan – där det vid större regnmängder spolas bort sektioner av gång/grus. 
Ytterligare åtgärder pågår för att förbättra dagvattenhanteringen. 
Bevattningen har varit och är ett stort problem. Många olika faktorer har gjort att 
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automatiken inte har fungerat och mycket arbetstid har gått åt till manuell hantering. 
Problemen är ännu inte lösta. 
Projekt Nya växthus och besökscentrum 
Årets första månader ägnades åt intensivt arbete med att bidra i arbetet med att få färdigt 
förfrågningsunderlag, FFU, och samtidigt försöka få restväxthusen ombyggda för att 
kunna härbärgera växterna under bygget av etapp 2, som planerades med start 1 
oktober. Trots alla försök att begränsa de ordinarie medarbetarnas insats har det krävts 
enorma arbetsinsatser från dem. Efter att det stod klart att kostnaderna för att bygga 
skulle överskrida budget så flyttades tidplanen fram, och det blev något lugnare. Under 
hösten drog arbetet återigen med full kraft. Besparingar måste arbetas in i handlingarna, 
växthusteknik har varit svårt att få samsyn kring och dessutom blev det en ny intensiv 
granskningsrunda av FFU. 
Evakueringen av växter har pågått under hela året. En del växter har inte klarat 
evakuering utan dött, exempelvis kakaoträdet. Ombyggnaden av restväxthusen är 
fortfarande inte färdiga och de medarbetare som arbetar där befinner sig i ett 
provisorium av provisoriet som komma skall. Ett byggstaket har satts upp runt 
restväxthusen och bygge av folieväxthus och skugghall har skett. Amfiteatertrappan 
med tillhörande vangstycken och kalkstenhällar har demonterats och lagras på Kikås. 
De stora träden kopparlönn och nebrodgran har förberetts och flyttats till andra ställen i 
trädgården. Ett helhetsgrepp har tagits beträffande material som lagras på 
deponiområdet och Kikås. Lista har upprättats om vad som lagras var och hur det är 
tänkt att användas. 
Etapp 1 på åsen har stått still i väntan på glas- och stålleveranser under stora delar av 
året. Arbetet väntas nu bli klart i januari. Därefter kan anpassning av terrängen 
runtomkring och plantering i huset börja. 

 
Foto från Perennträdgården.  
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Mindre projekt som genomförts 
Vi har genomfört ett jordbyte i entrécirklarna för första gången sedan dessa anlades 
2006. Vi har planerat och planterat en löksatsning inför 100-årsjubiléet. Gräsmattorna 
på båda sidor om spegeldammen har maskinplanterats med lök Vårfröjd och Sakura. Vi 
har redan planerat för sommarblomsplanteringarna 2023, en gästrabatt i 
Trädgårdföreningen med anledning av stadens 400-årsfirande, samt lökplanteringarna 
för 2024. Vi har flyttat klonarkivet för perenner och lökar till innanför 
avenbokshäckarna vid Trädgårdskontoret. 
Vi har genomfört en sedan länge planerad dränering i gräsmattan ovanför 
perennträdgården. Ett större projekt med byte av kantstöd i Perennträdgården är i full 
gång. Urnorna i Perennträdgården har genomgått ett konservatorsarbete. 

2.1 Mål från regionfullmäktiges budget 

2.1.1 Bygga kompetens - för kompetensförsörjning och 
livslångt lärande 

 Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått 
Särskilt mål enligt uppdrag: Göteborgs botaniska trädgård ska ha en så hög standard 
på växtsamlingarna och en tillgänglighet som möjliggör forskning och kvalificerad 
utbildning.  
Botaniska har tagit fram en Policy för levande växtsamlingar, som beslutades av 
styrelsen i september. I policyn beskrivs vilka samlingar Botaniska har, vilka ramverk 
som finns i form av konventioner och lagar. Vidare beskrivs den övergripande 
inriktningen för hur Botaniskas värdefulla växtsamlingar ska fortsatt hålla en hög 
standard och hur olika områden ska utvecklas. 
Den första insamlingsresan efter pandemin genomfördes till Iran i månadsskiftet april-
maj, med fokus på Dionysia. Två av Botaniskas intendenter genomförde resan i 
samarbete med Iraj Mehregan Azad University, Tehran. Resan dokumenterades inför 
jubileumsskrift 2023. Chefen för enheten Samlingar och forskning har genomfört 
rekognosering- och kontaktarbete med Antonelli lab till Sítio Bacchus, Brasilien, inför 
ex situ-bevarande av Atlantisk regnskog. 
Kontinuerligt arbete bedrivs för att säkerställa att växtsamlingarna har rätt information 
och den spårbarhet som krävs för att vara en botanisk trädgård. 904 st permanenta och 
178 st temporära växtskyltar har producerats för hela trädgården. Databasen Iris har 
därmed även uppdaterats med korrekta namn för dessa. 
Pågående forskningsprojekt 

• Kew – en vecka med förberedande möten kring forskningsinsatser med fokus 
kring hur botaniska trädsamlingar kan ge guidning kring framtidens träd: Sökt 
och erhållit 92 000 SEK från KSLA (Kungliga Skogs- och Vetenskaps-
akademin) för ekonomiska medel för forskningssamarbeten med Kew. 

• Carbon foot print in treeplantings – Formasfinansierat forskningsprojekt med 
SLU där en stor andel av data insamlats i arboretet på Botaniska.  

• Toleranta träd för framtida städer – Formasfinansierat forskningsprojekt med 
SLU och Göteborgs universitet där vi haft initiala möten och workshops, samt 
rekrytering av doktorand.  

• Urban tree for Ethiopia – VR finansierat projekt med SLU och University of 
Addis Abeba där en första fältresa genomförts.  
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• Medverkar i ett projekt kring Abies med botanisk trädgård i Grekland.  
• Förädling av buskar för svenska plantskoleindustrin – externt uppdrag att korsa 

buskar med målsättning att berika sortimentet av odlingsvärda buskar för 
offentliga miljöer. 

• Sökt och fått medel till projektet TETTRIs tillsammans med partners inom 
CETAF, vårt uppdrag är kartläggning av taxonomisk kompetens i Norden.  

• Taxonomi och bevarande inom släktet Dionysia Insamlingsresa till Iran 17/4–
4/5, med fokus på Dionysia. 

• Ex situ-bevarande av Atlantisk regnskog, genomfört rekognoseringresa och 
kontaktarbete med Antonelli lab, Sítio Bacchus, Brasilien, november. 

Indikatorer 
• Antal poster i fröutbyte: 220 högkvalitativa och granskade poster 
• Antal (levande) accessioner i databas: 20256; 584 nya registreringar under 2022 
• Antal sökningar i databasen: 136 citeringar av vårt dataset i år i GBIF 
• Antal gästforskare: 5 (men se nedan) 

Botaniska bedömer att målet uppnås. 
Särskilt mål enligt uppdrag: Göteborgs botaniska trädgård ska nå barn och unga i 
hela Västra Götaland.  
Under året har vi genomfört totalt 276 lektioner. Skolprogrammet har erbjudit cirka 20 
olika lektionsteman anpassade för åldrar från fyra år och uppåt. Förvaltningen har även i 
år kunnat erbjuda kostnadsfria lektioner för elever från regionen. Lektioner har 
genomförts företrädesvis i halvklass. 
Bland andra pedagogiska insatser märks två heldagskurser samt två halvdagarskurser 
som genomförts för blivande förskollärare, totalt cirka 100 deltagare. Två 
utbildningshalvdagar för 39 pedagoger från Göteborgs stad har genomförts som en del i 
projektet Hum om humlor. I samma projekt har även material införskaffats och fördelat 
för att komplettera Så vilda-ängar med humlevänliga växter. Projektet Så vilda! 
fortsätter med medel från Botaniskas vänner. 4 000 elever från cirka 60 skolor och 
förskolor från regionen och andra delar av landet deltog i år. Deltagarna kommer från de 
lilamarkerade kommunerna på kartan nedan, samt från Kungsbacka, Hörby, Västervik, 
Botkyrka, Laholm, Nacka, Uppsala, Lund och Helsingborg. 

 
Karta: Lila-markerade kommuner deltar i Så vilda.  
Under två veckor hade Botaniska en station Plantera mera och skapa buzz på 
Experimentverkstaden. Stationen bemannades av oss själva och av värdar från 
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Vetenskapsfestivalen. Under de två veckorna (18 och 19) som Experimentverkstaden 
ägde rum besöktes den av över 4000 elever från skolor och förskolor från Göteborg, 
Lerum, Partille, Mölndal, Öckerö, Mark, Härryda, Ale och Kungsbacka. 
Indikatorer 

• Antal lektioner: 276 lektioner, cirka 3000 elever 
• Antal lektioner med elever från kommun utanför Göteborg: 6 lektioner, cirka 

100 elever 
(från Norge, Jönköping och Varberg) 

• Antal pedagoger i fortbildning: 165 pedagoger 
(förskollärare, GU studenter, LONA, LSS-personal, Odlar hela livet/Attention) 

• Antal barn i andra pedagogiska aktiviteter: cirka 8 600 barn 
(Så Vilda! cirka 4000 elever, lov- och helgaktiviteter cirka 600 barn, 
Vetenskapsfestivalen - experimentverkstaden cirka 4000 elever) 

Botaniska har en verksamhet som når över stora delar av regionen, men det finns 
kommuner som inte har någon deltagande skolklass. Under 2023 kommer insatser för 
att öka antal kommuner att genomföras. Botaniska bedömer därmed att målet nås 
delvist. 

2.1.2 Kultur för ökad inkludering, bildning och tillit 
 Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått 

Mål enligt särskilt uppdrag: Göteborgs botaniska trädgård ska vara en angelägenhet för 
hela Västra Götaland samt Göteborgs botaniska trädgård ska vara en del av 
besöksnäringen i Västra Götaland. 
Botaniska trädgården når ut brett i Västra Götalandsregionen genom både informations- 
och kommunikationsinsatser och genom samarbeten med många aktörer, inom 
besöksnäringen liksom samverkan om biologisk mångfald. Under året har initiativ tagits 
för ökad samverkan med olika aktörer, exempelvis kan följande event nämnas: 

• Den 22 maj firades den Biologiska mångfaldens dag i ett samarbete mellan flera 
olika aktörer (GGBC, Slottsskogen, Trädgårdsföreningen, Nordens ark, 
Göteborgs universitet mfl). Programmet var ambitiöst med föreläsningar och 
aktiviteter. Botaniska hade en stor roll i förberedelser och genomförande. 

• Humlens dag genomfördes 20 augusti som höstens enda stora evenemang. Det 
blev en väldigt uppskattad dag, många filmer på sociala medier och stor 
marknadsföring. Utställningen Humle – en slingrande historia visades även i år. 
En vandringsutställning från Nääs byggnadsvård om Lekstugans historia står på 
lekplatsen under sommaren.  

• Botaniska ordnade bonsaiutställning i stolpboden under en söndag och 
Botaniska trädgårdspodden har även haft detta tema. Konstepidemins konstnärer 
ställer ut i trädgården även i år och en av Botaniskas trädgårdsmästare har gjort 
en installation på Konstepidemin kallad Ondskans blomma. 

• Verksamheten i butiken börjar återgå till det normala efter pandemin, med en 
större tillströmning av besökare i butik/besökscentrum. Vi har utökat 
försäljningen av potatis och lök samt dahlior och andra knöl-/lökväxter och har 
för andra året i rad tagit in exklusiva pioner. 

Beskrivning av samverkan med andra västsvenska aktörer inom biologisk 
mångfald 
Samarbetet med Gothenburg Global Biodiversity Center (GGBC) fortsätter att 
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utvecklas. GGBC är en samarbetsplattform vid Göteborgs universitet med syfte att 
främja världsledande biodiversitetsforskning och fördjupad dialog med allmänhet och 
samhälle. Botaniska ingår som en partner i centret som omfattar forskningsinstitutioner 
på Göteborgs universitet och Chalmers, förvaltare av biologiska samlingar samt publika 
aktörer som exempelvis Havets Hus, Nordens Ark, Universeum och Naturhistoriska 
museet i Göteborg. Även Västkuststiftelsen och Naturbruksgymnasierna ingår som 
samarbetspartners. 
Under året har Samarbetsrådet för Botaniska och Göteborgs universitet haft tre möten. 
Bland annat har rekrytering för en gemensam tjänst som professor diskuterats. 
Insatser för att bevara hotade arter 
I samarbete med Länsstyrelsen ingår Botaniska i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för 
hotade arter. Uppdragningar av plantor för utplantering inom bevarandeprojekt har skett 
för mosippa (Västra Götalands län samt Blekinge län), ostronört (Västra Götaland), 
martorn (Västra Götaland) samt kalvnos (Göteborgs kommun och Varbergs kommun). 
Dessutom har utplanteringar genomförts i Blekinge och Bohuslän. Botaniska deltar 
också i programmet för odlad mångfald (POM, www.slu.se/pom) samt är en 
professionell observatör i svenska fenologinätverket (www.naturenskalender.se). 
Övriga kommunikationsinsatser eller aktiviteter  

• Medverkan av en av Botaniskas intendenter i Meny i P1 (sändes 2022-01-13), 
tema ananas: https://sverigesradio.se/avsnitt/nar-ananas-kostade-130-000-kr-
styck. 

• Medverkan av en av Botaniskas intendenter i direktsändning i Naturmorgon 
(2022-02-12), tema landväxternas evolution, inspelning i våra växthus: 
https://sverigesradio.se/avsnitt/i-en-urskog-med-mats-karstrom-och-om-nar-
vaxterna-klev-upp-pa-land. 

• Medverkan av en av Botaniskas intendenter i åtta avsnitt av Odla med P1 
• Öppet lökhus 20/3.  
• Så vilda: Skriftliga svar på frågor som kommit in till projektet.  
• Kundo, Botaniskas webforum: svarat på otaliga frågor om det mesta. 
• En av Botaniskas trädgårdsmästare har blivit intervjuad två gånger i Radio P4, i 

samband med pressmeddelanden om event i trädgården. 
• Medverkan av en av Botaniskas intendenter i Naturmorgon i P1, reportage om 

utplantering av martorn och ostronört, inspelat under utplantering på Rörö 13/9 
(ska sändas under vintern).  

• Bokmässan 22–23/9, två presentationer av två av Botaniskas intendenter på 
Grön scen: ”Botaniska trädgårdspodden” och ”Botaniska 100 år och in i 
framtiden”.  

• Presentation av insamlingsresan till Iran under GGBC:s pedagogiknätverksdag 
4/10. 

• Medverkan av en av Botaniskas intendenter i Naturmorgon i P1 (sändes 2022-
11-26), reportage om Dionysia och insamlingsresan till Iran. 
https://sverigesradio.se/artikel/nya-arter-upptackta-i-zagrosbergen-i-iran 
Rapporterades även som en av veckans vetenskapsnyheter i P1:s 
Vetenskapsradion 2022-11-25. 

Indikatorer  
• Antal följare på Facebook: 31 881 
• Antal följare på Instagram: 34 500 
• Antal filmer tillgängliggjorda via nätet: 117 
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• Antal årsbesökare i trädgården: 592 516 
• Antal årsbesökare i växthuset: Växthusen är stängda pga ombyggnad.  

Botaniska bedömer att båda målen uppfylls. 

 
Foto från blomsterängen vid lekytan. 

2.1.2.1 Stärka den kulturella infrastrukturen 
Botaniska arbetar för att förmedla och utveckla intresset för hortikultur. Ett aktivt 
samarbete finns med olika trädgårdsnätverk, bland annat Trädgårdsresan (västsvenska 
trädgårdar) och Swedish gardens. Botaniska har även ett aktivt samarbete med det fria 
kulturlivet. Under åren 2021-2023 pågår ett spännande samarbetsprojekt med 
Konstepidemin. 

2.1.3 Vara föregångare - VGR:s eget arbete ska ligga i framkant 
 Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått 

Särskilt mål enligt uppdrag: Botaniska trädgården ska vara en verksamhet med 
internationell lyskraft som syns och engagerar.  
Botaniska har under året samverkat både nationellt och internationellt. Exempel på 
insatser visas i listan nedan. Resultat av samverkan med internationella aktörer är 
sammantaget att Botaniska fortsatt har en roll i det internationella samarbetet och är en 
väl aktad aktör med stor kompetens i sakfrågor. 
Nätverksträffar och konferenser samt samarbete  

• Nätverksträff i Lund för de svenska botaniska trädgårdarna 7–8/3  
• Möte med Nordiska nätverket för botaniska trädgårdar, Budapest, Ungern 19/5. 
• European Botanical Garden Coalition, möte i Szceged, Ungern  
• Deltagande i EuroGard-konferensen i Budapest 16/5–20/5, inklusive tre 

presentationer från Botaniska: Podcast your garden, Not just a building – new 
greenhouses in the Gothenburg Botanical Garden samt Humans – invasive or 
keystone species? implications of spatial and historical disparities for plant 
conservation. Botaniska sammanställde även konklusionerna från hela 
konferensen. 

• Anförande på seminariet Biologisk mångfald, vetenskap & politik - Att verka för 
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myllrande liv, Jonsereds herrgård, GU: Människan: invasiv eller nyckelart?, av 
enhetschefen för Samlingar och forskning. 

• Två resor samt möten med Ajttes Fjällträdgård i Jokkmokk, med syfte att delta i 
uppbyggnaden av Midnattsolens trädgård. Samarbete med Ajtte och Ulf 
Nordfjell. 

• ISAs (International Society of Arboriculture) världskonferens, keynote från en 
av Botaniskas intendenter, september. 

• Ett antal föredrag om stadsträd av en av Botaniskas intendenter (digitalt eller 
fysiskt möte) bland annat i Ljubljana (Slovenien), Dublin Landscape-architects 
Association, Köpenhamns universitet, Kew Garden, Beth Chatto Symposium 
(UK), Myerscough College (UK), Garden Masterclass (UK), Svenska 
Trädgårdsdesigners. 

• Deltagit i VIP-event på Chelsea flower show gala preview 23/5 samt 
studiebesök på Chelsea physic garden 24/5. 

• Fortsatt samarbete med Institutionen för kulturvård GU Mariestad kring 
projektet Integrated plant conservation: Using horticulture and history to save 
threatened plant species. 

Utmärkelser, omnämningar, priser med mera som uppmärksammar trädgården 
internationellt 

• Intendenten Henrik Sjöman utsågs till Honorary Research Associate på Kew 
gardens 

• Intendenten Henrik Sjöman tog emot Kungliga patriotiska sällskapets medalj 
2022 av Riksförbundet Svensk Trädgård för sitt arbete inom hortikultur. 

Botaniska bedömer att målet uppnås. 

 
Foto: Entréområdet med vårblommor och vårmotiv (en bofink) i rabatten bakom 
spegeldammen.  
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2.1.3.1 Minska VGR:s miljö- och klimatpåverkan enligt Miljömål 
2030 

I det interna miljöarbetet vid Botaniska har bland annat följande aktiviteter genomförts: 
• Beslut av och genomförande av handlingsplan miljö 2022. 
• Presentation av miljöarbetet för ledningsgruppen 220210. 
• Presentation av miljöarbetet på personalmötet 220308. 
• Presentation av miljöarbetet för Botaniskas styrelse 220426. 
• Miljöfrukost med Botaniskas miljögrupp 220427 och 220929. 
• Arbetat med kemikalieinventering och registrering i KLARA. 

2.2 Regional utvecklingsstrategi 
Botaniska arbete med regional utvecklingsstrategi sker främst genom aktiviteter som 
redovisas under avsnitt 2.1 med underrubriker. 

2.3 Regiongemensamt 
Botaniska har en viktig plats i Västra Götalandsregionen med sin specialkompetens 
inom biologisk mångfald. Under 2022 har en medarbetare från Botaniska arbetat med 
att ta fram en plan för regionens arbete med biologisk mångfald på uppdrag av 
miljöavdelningen. En Interreg-ansökan om biologisk mångfald har skickats in. 
Botaniska är inne i en fas med många utvecklingsprojekt och byggprojekt. 
Hållbarhetsperspektivet är en viktig del i dessa projekt och på sikt kommer det leda till 
många förbättringar. I nuläget innebär det dock att personalen är under stor 
arbetsbelastning, vilket riskerar att göra det ordinarie miljöarbetet eftersatt. 
Botaniska beslutar årligen om en handlingsplan för miljöarbetet. Varje år brukar ett 
fokusområde lyftas fram. Under 2022 har arbetet med miljödiplomering enligt VGR:s 
kriterier startat upp med mål att Botaniskas verksamhet ska bli miljödiplomerad under 
2023. Detta är ett viktigt steg mot att ytterligare förbättra systematiken i miljöarbetet. 
Engagemanget hos personalen är en viktig drivkraft för ständiga förbättringar inom 
miljöområdet. Vart tredje år skickas en enkät ut för att samla in de anställdas synpunkter 
om miljöarbetet som underlag för att utveckla och prioritera förbättringar inom 
miljöområdet. Enkäten 2022 visade på flera förslag som nu arbetas in i handlingsplanen 
för 2023. 

2.3.1 Miljö 
Botaniska fokuserar på miljömål kopplade till biologisk mångfald, beskrivna under 
2.1.1. och 2.1.3. Bedömningen är att dessa mål uppnås. I övrigt redovisas nedan 
Botaniskas insatser för målen kring Resurseffektivt och giftfritt respektive Låg 
klimatpåverkan. 

2.3.1.1 Resurseffektivt och giftfritt 
 Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått 

Botaniska arbetar på ett resurseffektivt och giftfritt sätt och bedömer mot bakgrund av 
det att målet uppnås för verksamheten. Exempel på vad vi gör inom Botaniska: 

• Allt trädgårdsavfall komposteras och all producerad kompost används i 
verksamheten. Detta leder också till minskade inköp av jord och ev annat hit-
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transporterat odlingssubstrat. 
• Botaniskas butik arbetar kontinuerligt för att öka andelen miljömärkta varor i 

butiken och skapa en tydlig miljöprofil. 
• Botaniska tillämpar i första hand biologiskt växtskydd. 
• Arbetet med att förbättra kemikaliehanteringen pågår kontinuerligt i form av 

inventering, utrensning, utredning om utbyte av produkter samt utvecklande av 
rutiner. 

2.3.1.2 Låg klimatpåverkan 
 Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått 

Botaniska arbetar på ett resurseffektivt och giftfritt sätt och bedömer mot bakgrund av 
det att målet uppnås för verksamheten. Exempel på vad vi gör inom Botaniska: 

• Alla våra arbetsfordon förutom stortraktor och redskapsbärare är eldrivna och vi 
arbetar med att övergå till batteridrivna handredskap (t ex lövblås, grästrimmer). 
För övriga maskiner har vi där det är möjligt övergått till den fossilfria dieseln 
HVO100. 

• Botaniska arbetar för att minska miljöpåverkan från tjänsteresor och följer 
Västra Götalandsregionens rese- och mötespolicy. Vi har minskat resandet i 
privat bil mycket. Vi har nu utrustningen för distansmöten i alla våra mötesrum. 

• Medarbetarna uppmuntras till ett hållbart resande till och från arbetet till 
exempel genom att Botaniska deltar i En cykelvänlig arbetsplats.  

I planeringen för nya växthus är energieffektivitet och låg klimatpåverkan två av 
fokusområdena i hållbarhetsprogrammet och utredningar pågår om till exempel 
energivävar och belysning. 

2.3.2 Social hållbarhet 
Botaniska har, liksom tidigare år, arbetat för att förbättra förutsättningarna för barn och 
ungas hälsa och studiegång dels genom skolverksamheten, som uppmuntrat till 
utomhusvistelse och fysisk aktivitet, dels genom utbildning av lärare och pedagoger i 
utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande och kopplingen mellan natur och hälsa. 

2.3.2.1 Arbetssätt och integrering i VGR:s huvudprocesser 

2.3.3 Säkerhet och beredskap 
Vi har sett en tendens till ökad skadegörelse i trädgården, vilket skulle kunna bero på 
det ostädade intryck alla byggprojekt ger. Alla incidenter som inträffar dokumenteras i 
en incidentrapport. Polisanmälan görs vid behov. Under sommaren stals ett konstverk 
som förvarades i Lusthuset i Örtagården. 
Arbete har startat med att ta fram en insatsplan. Botaniskas branddokumentation har 
behandlats i ledningsgruppen och arbete har påbörjats med att se över det systematiska 
brandskyddsarbetet. Samtliga medarbetare har genomgått webbutbildning i systematiskt 
brandskyddsarbete. Praktisk släckövning för tillsvidareanställd personal genomfördes i 
oktober. 
Om elförsörjningen till växthusen inte fungerar så påverkas klimatet (temperatur, vind, 
luftfuktighet) i växthusen, vilket på ganska kort tid kan leda till att växtsamlingar tar 
skada eller dör. Växthusen har därför en reservgenerator med dieselaggregat som går 
igång om elektriciteten försvinner. Funktionen kontrolleras en gång per månad. Skarp 
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övning, där ingående ström kopplas bort, generatorn sätts igång och rutin kontrolleras, 
sker en gång per år. From årsskiftet 22/23 ansvarar Västfastigheter för driften. Avtal 
finns med Göteborg Energi som hanterar uttryckning och strömavbrott på 
kvällar/helger. 

2.3.4 Intern kontroll 
Botaniskas interna kontrollplan har gåtts igenom vid varje styrelsemöte. Avvikelser som 
identifierats har fått åtgärder och följts upp. 
Framförallt identifierades avvikelser under våren, när projektet Nya växthus och 
besökscentrum fick göra ett omtag kring finansieringen av projektet då kostnaderna 
hade blivit för höga, bland annat beroende på kriget i Ukraina. Ett omfattande 
besparingsarbete genomfördes av Västfastigheter tillsammans med Botaniska, vilket 
resulterade i ett nytt budgetbeslut i regionstyrelsen i slutet av juni. Kvarstående 
avvikelser handlar om risken att unikt växtmaterial dör när projektet nu är försenat, samt 
att arbetsmiljön för Botaniskas medarbetare påverkas under en längre tid. 

2.4 Uppföljning av verksamhet som lämnat över till privata 
utförare 

Inte applicerbart för Botaniska. 

3 Medarbetare 
Medarbetarundersökningens resultat visar en positiv trend på de sammanvägda index 
(HME) som räknas fram, se nedan. 

 
Diagram. Resultat i medarbetarundersökningen för Botaniska.  

3.1 Mål från regionfullmäktiges budget 

3.1.1 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna 
till karriär- och kompetensutveckling 

 Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått 
Botaniska bedriver ett aktivt friskvårdsarbete. Gemensamma kompetenshöjande 
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aktiviteter genomförs primärt under vintersäsong. Individuella utvecklingssamtal har 
genomförts under fjärde kvartalet. Botaniskas bedömning är att målet uppnås. Vid 
rekrytering har vi många kompetenta sökanden, vilket visar på att vi är en attraktiv 
arbetsplats. De interna karriärsmöjligheterna är begränsade då vi är en liten förvaltning. 

3.1.1.1 Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn 
tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt 
som budget ska hållas 

 Fokusområdet kommer delvis att uppnås/Fokusområdet är delvis uppnått 
En förnyad BAS-värdering har genomförts av majoriteten av Botaniskas befattningar. 
Därefter har en analys av löneläget jämfört med regionens målvärde genomförts. 
Analysen visar att Botaniska har långt kvar till att nå målvärde, framförallt för 
befattningarna mellan nivåerna E och I. En handlingsplan behöver nu tas fram. Målet 
bedöms därför endast nås delvis. 

3.1.1.2 Ett stärkt chefskap och implementering av tillitsstyrning 
 Fokusområdet kommer att uppnås/Fokusområdet är uppnått 

Under året tillträdde en ny förvaltningschef. Ledningsgruppen har därefter arbetat med 
att definiera sin roll och ansvar. Arbete har också genomförts för att dokumentera 
funktionsbeskrivningar och tydliggöra ansvarsgränser. Styrande dokument har setts 
över. Botaniska bedömer att målet nås. 

3.1.2 Säkra behovet av återhämtning och avlastning samtidigt 
som köer betas av 

 Målet kommer delvis att uppnås/Målet är delvis uppnått  
Botaniska arbetar med behovet av återhämtning och avlastning. Det har varit en stor 
arbetsbelastning för Botaniskas medarbetare de senaste åren i samband med olika 
projekt i trädgården, varav det största är Nya växthus och besökscentrum. Att bedriva 
ordinarie verksamhet samtidigt som tid läggs på medverkan i utvecklingsprojekt blir lätt 
splittrat. Växterna i växthusen håller på att evakueras till temporära växthus samt flyttas 
ihop tätare i befintliga växthus. Arbetet bedriv i växthusen som numera är undermåliga 
ur arbetsmiljösynpunkt. Botaniska bedömer därför att målet endast delvis nås. Fortsatta 
åtgärder behövs för att skapa en rimlig arbetssituation under kommande år, då 
arbetsplatsen till stora delar kommer vara en byggarbetsplats. 

3.1.2.1 Ökat fokus på insatser kopplade till arbetsmiljö och 
personalvård, avlastning och uppgiftsväxling 

 Fokusområdet kommer delvis att uppnås/Fokusområdet är delvis uppnått 
Se även rubrik 3.1.2. Systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs enligt plan. En 
handlingsplan för att följa föreskriften om handintensivt arbete har tagits fram, men 
arbetet har bara påbörjats. Målet bedöms därmed bara delvis uppnått. 

3.2 Chefsförutsättningar  
Normtal uppfylls för tre av fyra enhetschefer under 2022. Den fjärde enhetschefen har 
färre än tio personer som direktrapporterande, men den enhetschefen har enbart 40% av 
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sin tjänst som chef, resterande tid har hon ett uppdrag inom Koncernkontoret. 

3.3 Hälsa och arbetsmiljö 
Botaniska har under hösten 2022 arbetat med införande av modul Systematiskt 
arbetsmiljöarbete, SAM, i Plan och Styr. Planen är att starta skarpt under våren 2023. 

3.3.1 Arbete mot kränkande särbehandling och trakasserier 
Botaniska har informerat medarbetarna om de rutiner som gäller för att anmäla 
kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. 
Medarbetarundersökningens resultat för 2022 visar på låga siffror avseende medarbetare 
som upplever sig utsatta. Därmed krävs inga särskilda insatser i dessa frågor. 

3.4 Personalvolym och personalstruktur 
Nettoårsarbetare 
Antalet tillsvidareanställda nettoårsarbetare är det samma som föregående år. 
Säsongsanställda som redovisas nedan ingår inte i summan totala nettoårsarbetare i 
tabellen. 
Netto årsabetare 2022 2021 
Tillsvidareanställd 45 45 
Visstidsanställd 0 5 
Timavlönad 2 2 
Totalt 47 52 
Antal säsongsanställda 17 19 
  
Mertid/övertid 
Det ackumulerade övertidsuttaget för 2022 är betydligt högre än åren 2020-2021. Dessa 
två år avviker från siffrorna för åren dessförinnan (2017-2020) som var mer i paritet 
med 2022 års nivå. Denna avvikelse under 2020-21 kan bero på nedgång i 
verksamheten på grund av Covid. 
Övertid per 
övertidsgrupp, ack 2022 2021 

Mertid 200 11 
Enkel övertid 109 49 
Kval övertid 496 239 
Totalt 805 299 
  

3.5 Arbetsmarknadsinsatser 
Under 2022 har 3 medarbetare varit anställda med PILA-medel. Förvaltningens måltal 
enligt VGR-fördelningen är 1. 

3.6 Företagshälsovård 
Verksamhetsplanering har genomförts tillsammans med Hälsan och Arbetslivet. 
Botaniska har haft stöd från arbetsmiljöingenjör i samband med arkivarbete på vinden. 
TBE-vaccinationer har genomförts. HLR-utbildning har genomförts. En handlingsplan 
för handintensivt arbete har påbörjats. 
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4 Ekonomi 

4.1 Resultat 
Botaniska visar ett underskott om 548 tkr som avräknas mot det egna kapitalet. 
Förvaltningen visar ett fortsatt positivt eget kapital nu på 495 tkr. 

Årsvärden 
Resultaträkning (mnkr) Utfall 2022 Budget 2022 Utfall 2021 Avvikelse 

budget/utfall 
Förändring 
utfall/utfall % 

      
Driftbidrag från nämnd inom 
regionen 

34,9 34,9 34,3 0,0 2,0% 

Statsbidrag 1,2 1,3 1,9 -0,1 -33,4% 
Övriga erhållna bidrag 20,0 14,7 21,1 5,3 -5,3% 
Biljettintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0  
Försäljning av tjänster 1,0 0,7 0,7 0,2 47,1% 
Hyresintäkter 0,7 0,7 0,5 0,0 36,3% 
Försäljning av material och varor 4,4 5,3 4,7 -0,9 -4,4% 
Övriga intäkter 0,8 0,2 0,9 0,6 -10,5% 
Verksamheten intäkter 63,1 57,9 64,0 5,2 -1,3% 

      
Personalkostnader, inkl. inhyrd 
personal 

-34,9 -36,7 -37,4 1,8 -6,6% 

Direkta trafikkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0  
Verksamhetsanknutna tjänster -0,1 0,0 -0,1 -0,1 33,9% 
Material och varor, inkl 
förbrukningsmaterial 

-6,2 -5,0 -5,9 -1,1 4,9% 

Lokal- och energikostnader -6,7 -7,4 -6,1 0,7 10,2% 
Lämnade bidrag 0,0 0,0 -0,1 0,0  
Övriga tjänster, inkl 
konsultkostnader 

-10,9 -5,1 -6,0 -5,7 81,5% 

Övriga kostnader -2,9 -2,2 -5,6 -0,7 -48,7% 
Avskrivningar -1,8 -2,2 -2,3 0,4 -22,8% 
Verksamhetens kostnader -63,4 -58,7 -63,4 -4,7 0,0% 

      
Finansiella intäkter/kostnader 
m.m. 

-0,2 -0,3 -0,3 0,0  

Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0  
      

Resultat -0,5 -1,0 0,3 0,5  

4.1.1 Verksamhetens intäkter 
Förvaltningen har rekvirerat totalt 10 mnkr i projektmedel från Miljönämnden varav 4 
mnkr inte var budgeterade utan erhölls som extra medel för att finansiera Anpassning av 
befintliga växthus. Resterande medel för Växthusprojektet har använts enligt plan. 
Förvaltningen har även gjort uttag från Botaniskas fonder för jubileumsboken, växter i 
nya kulturträdgårdar, insamlingsresor, arboristkostnader samt belysning i trädgården. 
Antalet besökare till Botaniska fortsätter att minska. Under året har trädgården haft 
592 000 besökare jämfört med föregående år då det var 710 000 besökare. I samband 
med färre besökare har även de frivilliga entréintäkterna minskat jämfört med tidigare. 
Största orsaken till färre besökare får anses vara de många projekt som bedrivs i 
trädgården som gör trädgården mer otillgänglig. Detta har också påverkat försäljning i 
Besökscentrum. Frivillig entré (swish); 447 tkr (2021; 580 tkr). 

4.1.2 Verksamhetens kostnader 
Den största orsaken till avvikelsen mot budget är kostnader för anpassningar av 
befintliga växthus, vilka inte fanns budgeterade för året utan möjliggjorts genom utökat 
driftsbidrag från Miljönämnden. 
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Förvaltningen har även haft kostnader för jubileumsboken, växter till nya 
kulturträdgårdar, insamlingsresor, arboristkostnader samt belysning i trädgården. Dessa 
fanns inte budgeterade utan har finansierats med uttag från Botaniskas fonder. 
Förvaltningen har haft en del vakanta tjänster under året som blivit sent tillsatta 
(servicetekniker och trädgårdsmästare). I vissa fall har vakanser täckts av köpta tjänster 
och inhyrd personal. Den positiva avvikelsen påverkar verksamhetens resultat. Övriga 
utrymmen inom personalkostnader såsom utbildning, resor, företagshälsovård mm har 
inte nyttjats fullt ut. 

4.2 Eget kapital och obeskattade reserver 
Förvaltningen visar ett underskott om 548 tkr som avräknas mot det egna kapitalet. 
Botaniska trädgården visade 2021 ett positivt eget kapital på 1 043 tkr. Förvaltningen 
budgeterade med ett underskott om 1 043 tkr, efter beslut från regionstyrelsen om att få 
använda detta under 2022. Detta för att finansiera de anpassningar och ombyggnationer 
av växthusen som krävs för att kunna evakuera verksamheten inför bygget av etapp 2 
nya växthus, som inte blev klart under 2021. 
Förvaltningen visar ett fortsatt positivt eget kapital nu på 495 tkr. Önskemål finns från 
förvaltningen att kunna nyttja det egna kapitalet under 2023. Detta för att finansiera de 
fortsatta anpassningar och ombyggnationer av växthusen som krävs för att kunna 
evakuera verksamheten inför bygget av etapp 2 nya växthus. 

4.3 Investeringar 
Förvaltningen har en investeringsram på 4 mnkr fastighet och 2 mnkr utrustning samt en 
ram för följdutrustning ägarstyrd investering på 4 mnkr avseende nya växthus. Ramen 
för verksamhetsstyrd utrustning har överskridits i och med projektet för Nya 
kulturträdgårdar. Detta har kommunicerats med Koncernkontoret. 
Investeringar 2022 Belopp 
Utrustningsinvestering:  
Verksamhetsstyrd utrustning:  
Kantjärn till Perennträdgården 318 075 
Rhododendrondalen dränering 121 895 
Möbelinköp 2022 121 003 
Skyltar NYK och Åsen 274 885 
Besöksräknare 155 961 
Bevattningssystem 135 000 
Nya Kulturträdgårdar del 2 1 567 111 
Träarbeten Nya Kulturträdgårdar 1 096 425 
S:a Verksamhetsstyrd utrustning 3 790 354 
Växthusprojektet (ägarstyrd utrustning):  
Följdutrustning nya Växthus 2022 421 036 
Följdutrustning skugghall etapp 2 142 000 
S:a Ägarstyrd utrustning 563 036 
Totalt Utrustningsinvestering 4 353 390 
Fastighetsinvestering:  
Nya Kulturträdgårdar del 3 2 350 000 
Skärmtak kompostområde 300 000 
Totalt Fastighetsinvestering 2 650 000 
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5 Fördjupning till egen nämnd/styrelse 
Publikationer där forskare från Botaniska trädgården medverkat 
Schmidt A. R., Korall P., Krings M., Weststrand S., Bergschneider L., Sadowski E.-
M., Bechteler J., Rikkinen J. & Regalado L. 2022: Selaginella in Cretaceous amber 
from Myanmar. – Willdenowia 52: 179–245. https://doi.org/10.3372/wi.52.52203 
Krüger, Å and Weststrand, S. 2022: Podcast your garden. – BGCI Roots 19(2): 9–11. 
Hela numret finns här:https://www.bgci.org/wp/wp-
content/uploads/2022/11/Roots19.2MedRes.pdf 
Mehregan, I., Younesi, S., Lidén, M. (2021) Dionysia avia (Primulaceae), a new 
species from Zagros Mountains, Iran. Phytotaxa, vol. 511, ss. 296-300 
Sjöman, H., Hirons, A., Watkins, H. In submission. Leaf economic spectrum when 
selecting woody plants for urban environments – using the CSR theory for matching 
species selection for site and function. Experimental Botany 
Pleijel, H., Klingberg, J., Strandberg, B., Sjöman, H., Wallin, G. In submission. 
Accumulation of antimony and lead in leaves and needles of trees: the role of traffic 
emissions. Heliyon. 
Kainulainen, K., Sjöman, H., Aldén, B. In submission. Sorbus erythrosepala, a new 
rowan from Yunnan, China. Adansonia 
Klingberg, J., Strandberg, B., Grundström, M., Sjöman, H., Wallin, G., Pleijel, H. In 
submission. Variation in polycyclic aromatic compound (PAC) concentrations close to a 
major traffic route – influence of distance and season. Water, Air and Soil Pollution 
Sjöman, H., Antonelli, A., Martin, K., Watkins, H. In submission. Loss of hidden 
diversity – erosion of tree biodiversity may be greater than predicted and can be 
devastating for urban forests. Nature Plants 
Lind, E., Prade, T., Deak Sjöman, J., Levinsson, A., Sjöman, H. In submission. How 
green is a tree? The significance of species selection in reducing the carbon footprint of 
urban trees in Swedish cities. Landscape & Urban Planning 
Sjöman, H., Ignell, S., Hirons, A. In submission. Selection of shrubs for inner-city 
environments – an evaluation of drought tolerance in 120 species and cultivars. 
Landscape & Urban Planning. 
Pleijer, H., Klingberg, J., Strandberg, B., Sjöman, H., Wallin, G. Submitted. 
Accumulation of the metalloid antimony in leaves and needles of trees – the role of 
traffic emissions and leaf/needle age. Environmental Pollution. 
Pleijer, H., Klingberg, J., Strandberg, B., Sjöman, H., Tarvainen, L., Wallin, G. 2022. 
Differences in accumulation of polycyclic aromatic compounds (PACs) among eleven 
broadleaved and conifer tree species. Ecological Indicators 145 (2022) 109681. 
Sjöman, H., Slagstedt, J. 2022. Amerikanska azaleor – mångfald av vackra 
odlingsvärda arter. Lustgården 2022 (Föreningen för Dendrologi och Parkvård 
Årsskrift). 
Sjöman H., Hirons, A. 2022. – 4 separata artiklar kring odlingsvärda träd för urbana 
miljöer. ARB-Magazine, Arboriculture Association, UK. 
Sjöman H., Slagstedt, J. 2022 – 8 separata artiklar ’Växtkännarens val’ kring 
odlingsvärda träd och buskar för offentliga miljöer. Tidskriften Landskap. 
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Sjöman, H. Anderson, A. – Författande av en bok kring träd och ekosystemtjäntser – på 
engelska tillsammans med medförfattare i England. Skall publiseras av Filbert Press och 
Kew Publisher. Inlämning av färdigt manus i februari 2023. 
Sjöman, H., Slagstedt, J. – Författande av en bok om buskar för svenska förhållanden. 
Skall publiceras av Studentlitteratur. Inlämning av färdigt manuskript hösten 2023. 
Sjöman, H., Watkins, H. 2022. Can we trust tree nurseries to deliver reliable trees? 
Arb-Magazine 3, 2022. 
Sjöman, H., Deak Sjöman, J., Slagstedt, J. 2022. Skapa dagvattensystem med 
regnbäddar. Movium Fakta 2, 2022. 
Övrigt 
Rapporten från Crop Trust angående global strategi för bevarandearbete med vanilj är 
publicerad och vi står med namn under författaravsnittet. 
World Orchid Collections 2020 har publicerats och äntligen levererats från Kina, där 
beskriver Botaniska sin orkidésamling. 
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