Herbarium GB
Accessions- och insamlingspolicy
Ett herbarium är i princip under ständig tillväxt. Tillväxten sker genom accessioner (förvärv) av
material som kommer till herbariet på två huvudsakliga sätt:
• insamling av herbariets personal eller av personer vid institutionen för biologi och
miljövetenskaper
• gåvor från andra herbarier, andra institutioner och från privatpersoner
Förr kunde material även erhållas genom köp eller en genom s.k. permanenta lån men detta är
inte längre vanligt.
Herbariets samling täcker såväl alla växtgrupper som svampar och alger och kommer från alla
världens alla hörn. Material från följande områden och grupper är emellertid prioriterade.
• kärlväxter från tropiska Amerika, speciellt från Ecuador
• kärlväxter från västra Sverige
• svampar från Nordeuropa
• växt och svampgrupper som är under studium av institutionens medarbetare
Sedan oktober 2014 är den s k ABS-förordningen i kraft inom EU. Som en följd av förordningen
har CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities) tagit fram CETAF Code of Conduct for
Access and Benefit-sharing (ungefär CETAFs uppförande kod och bästa praxis) som fungerar
som ett stöd för CETAFs medlemmar att följa de legala aspekterna av ABS-förordningen.
Herbariet har för avsikt att i möjligaste mån följa de riktlinjer som skisserats i CETAFs Code of
Conduct.

Utöver ABS-förordningens krav skall vårt förvärvade material så långt som möjligt även uppfylla
följande kriterier:
• förvärvat material skall följa svenska importregler av döda växter samt ursprungslandets exportoch insamlingsregler.
• exemplaren bör vara fertila och vara i gott skick, d v s inte mögliga eller alltför fragmenterade.
• exemplaren bör vara försedda med etiketter med insamlingsdata om insamlare, insamlingsdatum, lokal, och morfologi och ekologi.
Under speciella omständigheter kan dock vissa undantag gälla, t.ex. då materialet kommer att
tjäna som voucher för molekylära eller ekologiska studier.
Exemplar som inte uppfyller dessa villkor bör inte tas emot, i synnerhet om dubbletter finns i andra
herbarier. Beslut om att inte införliva ett förvärv tas av herbarieföreståndaren eller
museiintendenterna.
Dubblettmaterial som insamlats av herbariets personal eller associerad personer, och rikligt
material som erhållits som gåva kan användas för att skickas ut som gåva eller användas för
undervisningssyfte.
Beslut om mottagande av nya förvärv görs av herbarieföreståndaren eller av museiintendenterna.
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