
FLORAVÄKTARNA
Verksamhetsberättelse 2014

Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade människor runt om i 
landet som bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter. Svenska 
Botaniska Föreningen ansvarar för samordningen av verksamheten. 
Alla som är intresserade av växter kan bli floraväktare.

Koordinator:
Margareta Edqvist
E-post: margareta.edqvist@telia.com
Tel: 0380-106 29
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FLORAVÄKTARNA – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Svenska Botaniska Föreningen har på uppdrag av ArtDatabanken åtagit sig att tills vidare 
och med långsiktig inriktning arbeta med nationell koordinering av Floraväktarverksam-
heten. Uppdraget regleras genom avtal mellan parterna och startade den 1 mars 2005 för 
att från och med den 1 juli 2008 gälla tills vidare. 

Uppdraget innebär att Svenska Botaniska Föreningen 
• koordinerar Floraväktarverksamheten i Sverige omfattande ett 25-tal regionala projekt.
• utvecklar verksamheten i en positiv riktning.
• tillsammans med ArtDatabanken söker ekonomiska bas- och extraresurser för verksam-

heten.
• tillsammans med ArtDatabanken styr utvecklingen av Artportalen för att bättre

anpassa den till floraväktarverksamheten.
Arbetsuppgifter
• täta kontakter upprätthålls med ansvariga Floraväktare.
• regionalt ansvariga/aktiva stöds. Extra stöd/uppmärksamhet ägnas åt regionala projekt

som fungerar mindre bra.
• den regionala Floraväktarverksamheten harmoniseras.
• floraväktarträff för regionalt ansvariga anordnas vartannat år (2016, etc).
• sammanställning av information.

VERKSAMHET 2014
Svenska Botaniska Föreningen har från och med den 1 mars 2005 anställt Margareta 
Edqvist som nationell koordinator för Floraväktarverksamheten. 

Årets arbetsuppgifter har genomförts planenligt, samtidigt som planeringen för 2015 
års arbete inletts. Verksamhetsberättelsen kommer i framtiden varje år att omfatta åtgär-
der som sträcker sig över minst en två-årsperiod.

FLORAVÄKTARRÅDET
Floraväktarrådet hade sitt årliga möte i Nässjö den 7 november. Gruppen består av Mora 
Aronsson – ArtDatabanken, Göran Mattiasson – SBF, Sebastian Sundberg – ArtData-
banken, Åke Widgren - Länsansvarig i Blekinge samt Henrik Josefsson – Länsstyrelsen 
i Örebro län. Henrik har ersatt Jonas Grahn från 2014. Stort tack till Jonas för hans år i 
Florväktarrådet. Gruppen har en rådgivande funktion och är ett diskussionsforum för att 
ge stöd i verksamheten.

Frågor som diskuterades på senaste mötet var: Artportalen, handledning för länsansva-
riga, floraväkteri i fjällen, ekonomi, prioriterade arter 2015 mm.

BESÖK UTE I LÄNEN
Besöken hos landskapens Floraväktaransvariga, dess Floraväktare eller föreningar har haft 
olika inriktning och omfattning. Ett generellt övergripande mål har varit att stimulera 
och öka arbetet och verksamheten kring Floraväktarverksamheten i landet. Det har hand-
lat om att hålla föredrag om Floraväktarverksamheten, att med en förening diskutera 
deras Floraväktarverksamhet, att träffa den regionalt ansvarige, att göra besök i fält till-
sammans med Floraväktare, att besöka och lyssna på föredrag om hotade arter, att foto-
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grafera arter för att använda dem till föredrag och som informationsmaterial i trycksaker 
med mera. Under 2014 har följande floraväktarområden besökts: Uppsala län, Väster-
norrlands län, Västerbottens län, Skåne län, Norrbotten, Pite lappmark, Jönköpings län, 
Västergötland, Hallands län, Dalsland. Besöken har varit uppskattade av föreningar och 
floraväktare i landskapen och uppenbarligen också stimulerat verksamheten.

Frågor som ofta diskuteras vid träffarna är: 
• Hur finner vi nya Floraväktare?
• Hur får vi skötselåtgärder utförda?
• Ersättningen till föreningarna/Floraväktarna.
• Artportalen (se nedan).

HANDLEDNING
Handledning för Floraväktarverksamheten samt ”Hur ska du räkna de hotade 
arterna?” finns på SBF:s hemsida (http://svenskbotanik.se/floravaktarna/).  
En handledning för områdesansvariga har skickats ut till alla: ”Floraväktarna – Att vara 
länsansvarig innebär att koordinera verksamheten i länet och lokalt”.

ARTIKLAR
I Svensk Botanisk Tidskrift samt i den nya tidskriften Vilda växter har följande publice-
rats 2014: 
• Niklas Aronsson - Sökes: Floraväktare för omväxlande och spännande arbete utomhus.
• Margareta Edqvist - Ut i skogen och leta efter ryl.
• Niklas Aronsson - Floraväktarna - Fältgentiana på fallrepet.
Många av landets botaniska föreningar har i sina tidskrifter under året redovisat artiklar 
om Floraväktarna och hotade arter. Saxat ur de regionala tidskrifterna från 2014: 
• Kurt-Anders Johansson - Spindelört och borstsäv. (Västergötland)
• Göran Nilsson - Kattmynta i Skåne
• Kjell-Arne Olsson & Charlotte Wigermo - Pipstäkra i Skåne
• Forsberg, Åsa - Gråmalvan vid Kägeholms slottsruin. (Örebro län)
• Kannesten, Claes - Inventering av rödsyssla på Dal 2014. (Dalsland)
• Pär Hedwall - Nytt fynd av nordlåsbräken Botrychium boreale i Gästrikland
• Kerstin Frostberg & Jan Andersson - Älmsta i Roslagen, floraväktarexkursion 2014.
• Åke Widgren - Liten kärrmaskros i Blekinge
• Ulla-Britt Andersson & Thomas Gunnarsson - Flora-

väktarrapport 2013. (Öland).
• Mora Aronsson - Hur mycket finns kvar av våra hotade

åkerogräs i Uppland och Södermanland.
• Birgitta Öster - Floraväktarrapport 2013 (Norrbotten).
• Lennart Bratt - Ävjepilört, bandnate och uddnate i

Dalarna.
• Tomas Burén - Flytt av luddvårlök i Kalmar.
• Urban Gunnarsson - Lägesrapport för Fältgentiana i

Dalarna 2012.
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INFORMATION
• Föreningen medverkade under året vid Trädgårdsmässan 20–23 mars. Besökare infor-

merades om Floraväktarna och om Sveriges rödlistade kärlväxter.
• Föreningen deltog på Falsterbo Bird show den 5–7 september.
• Under 2014 har Floraväktar-Info skickats ut till regionalt ansvariga
• Facebook – Floraväktarna har en grupp där sedan 2011. Vid årsskiftet var drygt 300

personer anslutna.
• Veckotidningen Allers hade ett reportage om en av våra floraväktare.
• 2014 års Föreningskonferans som hölls i Uppsala den 8–9 mars hade ”Resultat i svensk

naturvård” som tema varvid frågor som Floraväkteri, Åtgärdsprogram och Natura
2000 diskuterades.

• Under Naturvårdsverkets Miljöövervakningsdagar i Visby på Gotland i september
informerade ArtDatabanken om Floraväktarverksamheten.

FLORAVÄKTARKURSER 
Under sommaren 2014 har en floraväktarkurs genomförts. Målgrupp var de som nyligen 
kommit igång som Floraväktare samt de som hört av sig och varit intresserade men ännu 
inte kommit igång. Kursen hölls i samarbete med Upplands Botaniska Förening samt 
Botaniska Sällskapet i Stockholm med cirka 20 deltagare.

Veckotidningen Allers - 
Charlotte Wigermo, sam-
ordnare för Skåne län.
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FLORAVÄKTARLÄGER
Floraväktarläger hölls den 22–24 augusti i Västergötland. Under några dagar samlades ett 
20-tal personer i Skara-trakten (flertalet tillresta från andra delar av landet) för att åter-
besöka lokaler för främst fältgentiana, deltagarna besökte alla för oss kända lokaler inom 
gamla Skaraborgs län, cirka 60 lokaler. Men också andra arter följdes upp såsom ryl, 
kattmynta, ärtvicker och vit kattost. 

FLORAVÄKTERI I FJÄLLEN
Föreningen har sökt och tilldelats medel från från WWF till ett treårsprojekt 2012–2014 
”Floraväkteri i fjällen”. Projektet syftar till att förbättra Floraväktarverksamheten och 
rapporteringen av hotade och sällsynta arter i våra fjälltrakter. Som ett hjälpmedel för att 
genomföra projektet togs boken ”Lär känna våra sällsynta fjällväxter” fram 2013. 

Under sommaren 2014 har några grupper fått bidrag till helikopter för att ta sig till 
fjällområden som ej besökts för eftersök av hotade kärlväxter på länge. 

FLORAVÅRDANDE ÅTGÄRDER
Under 2014 har rapporter om behov av åtgärder för att bevara sällsynta och hotade arter 
inkommit till Svenska Botaniska Föreningen från både Floraväktare och andra botaniskt 
intresserade personer. Behovet av skötselåtgärder har regelbundet kommit upp vid diskus-
sioner under årets möten runt om i landet med floraväktarna. 

Om det föreligger behov av skötselåtgärder för att skydda eller bevara sällsynta växt-
arter påtalas detta ofta – men ännu inte alltid – av floraväktarna för länsstyrelse eller 
kommun. Härigenom har olika skötselåtgärder kunnat genomföras. I andra fall tar Flora-
väktarna egna initiativ för att skydda arter eller genomföra olika åtgärder. Se exempel i 
bilagorna 1–3.

FLORAVÄKTARTRÄFF FÖR OMRÅDESANSVARIGA 
Träffen hölls i Bålsta den 8–10 augusti. Planerna fick ändras i sista sekund när allt var 
planerat och förberett för möte i Fagersta. På grund av den omfattande skogsbranden i 
Västmanland, som då ännu inte var under kontroll, bedömde vi att det var nödvändigt 

Floraväktarkurs, här räknar 
kursdeltagarna hällebräcka 
ute på Gräsö.



6

att flytta träffen från Fagersta till Bålsta. Trots detta blev uppslutningen densamma som 
planerat. Artportalen och dess funktioner var en av de saker som vi gick igenom ordent-
ligt.

MÖTEN MED MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER
Under det gångna året har Margareta deltagit och medverkat i bland annat följande 
möten och verksamheter:
• ÅGP-möte, 3-dagars möte i Jönköpings län.
• ArtDatabanken, artportalsrådet mm rörande Artportalen
• ArtDatabanken, skyddade arter i Artportalen.
• SLU, workshop kring ”Kvalitetsutveckling i frivilligbaserad miljöövervakning”

ARTPORTALEN
Arbetet med att överföra floraväktardata, mata in floraväktarbesök till Artportalen har 
inte fungerat bra under första delen av 2014, men i slutet av året har det fungerat även 
om vi ännu saknar vissa viktiga bitar. Föreningen samarbetar med ArtDatabanken för att 
hitta konstruktiva och effektiva lösningar på hur man lätt ska kunna rapportera och följa 
utvecklingen för hotade arter på Artportalen. 

Svenska Botaniska Föreningen är genom Floraväkteriets nationella koordinator repre-
senterad i ArtPortalsrådet och har under året deltagit i rådets möten och diskussionerna 
om Artportalen.

REDOVISNING AV ANTAL ÖVERVAKADE LOKALER 2014
Sammanlagt har 5200 lokaler besökts 2014 för de hotade arterna, alltså fler än tidigare 
år. Årligen försöker vi prioritera en eller flera arter nationellt. År 2014 var det dessa arter 
slåttergubbe (NT) – 559, ryl (EN) – 162 och röd skogslilja (VU) – 41rapporter är inrap-
porterade på Artportalen. 2500 lokaler har besökts för nära hotade arter.

Annex II/IV/V arter i EU:s art o habitatdirektiv: exakt hur många lokaler som besökts av 
Floraväktarna för dessa arter är i nuläget svårt få fram statistik över. Många annex arter 
är nära hotade - NT, och för dom har vi inte alltid en tydlig koppling till vår verksamhet. 
Men söker man i Artportalen så finner man att runt 500 lokaler har besökts där resulta-
tet tydligt är kopplat till Floraväktarverksamheten. Sedan har vi ytterligare ett stort antal 
poster inrapporterade av floraväktare för  NT arter såsom kalkkrassing (75-tal), slåtter-
gubbe (559), alvarstånds (24)......

Områdesansvariga studerar 
småsvalting norr om Bålsta.
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Runt 500 floraväktare har varit aktiva i landet under 2014. Antalet omfattar allt ifrån 
personer som rapporterat en lokal/art till personer som besökt många lokaler. Många län 
skulle behöva fler aktiva floraväktare. 

EKONOMI
Svenska Botaniska Föreningen har sökt medel från Naturvårdsverket ”Bidrag till ideella 
miljöorganisationers arbete” för 2014 års floraväktarverksamhet och beviljades 837 000 
kronor. Totalt har föreningen disponerat 837 000 kronor för att finansiera 2014 års 
regionala Floraväktarverksamhet. 

Under året har ersättningar för arbetet med 2013 års regionala Floraväktarverksamhet 
fördelats och utbetalas till landets botaniska föreningar.

Föreningen och ArtDatabanken träffades den 22 oktober i Uppsala för att diskutera 
Floraväktarverksamheten i allmänhet och ersättning för den regionala verksamheten i 
synnerhet.

Svenska Botaniska Föreningen har sökt 875 000 från Naturvårdsverket ”Bidrag till 
ideella miljöorganisationers arbete” för 2015 års floraväktarverksamhet. Föreningen ska få 
besked om tilldelningen för 2015 års verksamhet i februari.

Stort tack till alla som på något sätt bidragit till Floraväktarverksamheten 2014!

Bilagor: 
1. Redovisning Floraväkteri 2014 Blekinge län
2. Redovisning Floraväkteri 2014 Skåne län
3. Redovisning Floraväkteri 2014 Pite lappmark

Svenska 
Botaniska 
Föreningen
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Bilaga 1

Floraväktarna Blekinge – Redovisning 2014 

Område: Blekinge 
År: 2014 
Samordnare: Åke Widgren 
Antal floraväktare: Ca 20 varav 15 aktiva. De flesta är medlemmar i Föreningen Blekinges Flora. 

Aktiviteter som helt eller delvis bekostats med floraväktarmedel 

Floraväkteri 
577 floraväktarlokaler har besökts under året, därav ca 136 nyupptäckta. De sistnämnda inkluderar ca 10 
lokaler för liten kärrmaskros som inte är helt säkra (väntar på beläggsgranskning) och därför ännu inte är 
registrerade i Artportalen. Bilersättning har utbetalats till ett fåtal floraväktare. 

Besökta lokaler: 

CR 2 
EN 163 varav 37 nya 
VU 367 varav 87 nya (inkl. liten kärrmaskros) 
NT 23 varav 1 ny 
DD 11 varav 10 nya 
Övriga (ej rödlistade) 11 varav 1 ny (brudsporre, backjungfrulin) 

SUMMA 577 varav 136 nya 

Särskilda inventeringsprojekt inom floraväkteriet 
Särskilda eftersök har gjorts på ett flertal arter, främst stortimjan, ekorrsvingel, vittåtel, dvärglin och 
grusnejlika. För stortimjan hittades 12 nya lokaler (83 kvm), för ekorrsvingel 17 nya lokaler (7 290 
plantor), för vittåtel 9 nya lokaler (3 362 plantor), för dvärglin 7 nya lokaler (18 460 plantor), och för 
grusnejlika 10 nya lokaler (871 plantor). 

Liten kärrmaskros har liksom 2012 och 2013 eftersökts på lämpliga lokaler. Sammanlagt hittades 
omkring 10 nya lokaler, men antalet är preliminärt eftersom insamlade belägg ännu inte är kontrollerade. 

I nästa nummer av Blekingebläddran (2015:1) planeras en artikel om någon floraväktarart (troligen 
ekorrsvingel) i Blekinge. 

Positiva resultat 
Särskilt anmärkningsvärt är antalet räknade plantor av ekorrsvingel, 8 190 (varav 7 290 på de nyfunna 
lokalerna), särskilt som antalet reproduktiva individer i landet enligt bedömningarna till Rödlistan 2010 
skattats till 2 500 (100-5 000). Troligen hade ekorrsvingel ett gynnsamt år 2014. Även arter som vittåtel, 
dvärglin och knutört noterades i anmärkningsvärt stora antal under året. 

Intressant är också att vi under 2014 hittat två nya lokaler för kalvnos, med 1 respektive 30 plantor. 

Negativa resultat 
Huvudtåg kunde i år inte återfinnas på någon av de kända lokalerna, som alla är igenväxande. Det finns 
dock hopp, se Åtgärder. 

Artiklar 
Föreningen Blekinges Flora utkom 2014 med det tredje numret av tidskriften Blekingebläddran. Numret 
innehöll två artiklar med anknytning till floraväkteriet – ”liten kärrmaskros i Blekinge”, och 
”Floraväktarnyheter”. 
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Åtgärder 
 
Häljarums naturreservat, växtplats för bl a huvudtåg, knutört och dvärglin samt biotop för sandödla och 
rödlistade bin, har restaurerats av Länsstyrelsen i samråd med föreningen.  
 
Inköp/utgifter 
 
Reseersättningar för floraväkteri mm.   22 572 kr 
Inköp av GPS-er      6 786 kr 
Blekingebläddran (tryckkostnad)     4 823 kr 
Porto (utskick av Blekingebläddran, beläggsfrakt mm)    1 420 kr 
 
SUMMA     35 601 kr 
 
 
Åke Widgren 2014-12-15 
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Bilaga 2

1

2014-12-20 

Redovisning Floraväktarna för säsongen 2014

Område: Skåne 
Datum: 2014-12-20
Ansvarig: Charlotte Wigermo

Antal Floraväktare i ditt område:
95 personer varav ca 60 är aktiva 
Ett par nya aktiva floraväktare har tillkommit men samtidigt är det andra som inte 
hörs av längre. 

Antal besökta lokaler under 2014: 

CR – 37 + 14 skyddade = 51
EN – 320 + 35 skyddade = 355
VU – 420 + 9 skyddade = 429
NT – 88 + 3 skyddade = 91
RE – 1 

Totalt: 927

Art- och Habitatdirektivet

Botrychium simplex – 1 
Arnica montana – 24 
Lycopodiella inundata – inga 
Liparis loeselii – 6 
Najas flexilis – inga 
Luronium natans – inga 
Dianthus arenarius – 2 
Erucastrum supinum – inga

Ersättningen Lunds Botaniska Förening har erhållit för Floraväkteri under 2014 har 
använts till följande aktiviteter:

Floraväktarmöte lördagen den 15 februari där 42 personer deltog. Åke Svensson och 
Charlotte Wigermo redogjorde för vilka arter vi ska prioritera under årets säsong. 
Vi har 318 rödlistade arter i Skåne och de finns på ca 6 000 lokaler. Därför är det 
nödvändigt att vi prioriterar arbetet och gör rejäla genomgångar av ett mindre antal 
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arter varje år. Alla CR-arter besöks årligen. Dessutom regelbundet ett flertal lokaler 
för EN och VU arter.

Kristian Nilsson, Länsstyrelsen, berättade om regional miljöövervakning av biologisk 
mångfald och uppföljning av biologisk mångfald inom skyddade områden. 
Margareta Edqvist, nationell koordinator för Floraväkteriet, visade statistik över 
floraväktarverksamheten – både nationellt och regionalt i Skåne, samt berättade om 
årets kommande aktiviteter.

Årets floraväktarexkursion den 30 augusti gick till Ven där vi tog oss fram på cykel.
Floraväktare Magnus Magnusson guidade bland öns rödlistade arter.  

Floraväktarartiklar  
Publicering av fem artiklar i Botaniska Notiser med artsammanställning efter 
inventering av samtliga kända lokaler av följande arter; klubbfibbla, hålnunneört, 
kattmynta, pipstäkra, klibbveronika och fågelarv. I artiklarna redovisas nuvarande och 
tidigare förekomster samt trender och vidtagna och planerade åtgärder.  

I ett helt häfte av Botaniska Notiser med rubriken ”Floraväktarverksamheten i Skåne 
25 år 1988-2013” publicerades en sammanställning av samtliga floraväktarartiklar 
under perioden 1989-2014. 

Specialinventeringar som genomförts under året: 
• Totalinventering har utförts avseende klibbveronika, sandlusern, fågelarv,

raggarv, korndådra, skogssvingel, ljungögontröst, humlesuga, sommarklynne 
och ryl. 

• Arter som vi påbörjat inventering av under 2014 och ska slutföra 2015 är
dansk ris, stor sandlilja, åkerfibbla, slåttergubbe, loppstarr, backsilja och 
borstsäv. 

Åtgärder
Information och kommunikation med markägare och brukare har hög prioritet. 
Arbetet sker om möjligt i samarbete med Länsstyrelsen och kommunerna.

• Ängssilja – Länsstyrelsen har under våren bränt området och grävt upp
ytterligare tre planteringsrutor. Floraväktarna har sått frön i de nya rutorna.
Alla plantorna, nu totalt 7 st, har fått skydd av burar, som förankrats väl. LBF
har påpekat till Länsstyrelsen att en skyddszon längs vallen behövs.

• Järstorpskärret i Tomelilla kommun - hela kärret slås med slåtterbalk. Ett
par veckor efter krattas allt ihop och fraktas ner till lägre belägen mark för att
utarma marken och gynna orkidéer och andra mindre näringskrävande arter.
Sälgbuskar får stå kvar för de små kalksnäckor som behöver krypa upp på
dem. Nu efter ca 5 år har blomning av smörbollar, kärrknipprot och
brudsporre tagit fart. Även tvåblad, och några "nycklar" har tillkommit/ökat.

• Lövedalskärret i Kristianstads kommun – Ett närliggande kärr är nu också
röjt.

• Gyetorp – det fina orkidékärret röjs varje år av Floraväktarna tillsammans
med markägare och kommun.
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• Kärrnocka – Planering av skötselåtgärder har skett tillsammans med
markägare, Bromölla kommun och Länsstyrelsen.  ÅGP för bevarande av
kärrnocka, för perioden 2005-2014, är slutredovisad.

• Jättefräken – Vid Ålabodarna rensar en floraväktare runt jättefräkenbeståndet
varje år. Denna säsong har det röjts ett par gånger och beståndet har utvidgats
både uppåt och åt sidorna. Det är fortfarande lika svårt att ta sig fram bland
döda almgrenar, björnbär, fläder och nässlor. Nässlorna konkurrerar förstås
om näringen, men är också ett stöd för fräken.
På Ven har Länsstyrelsen röjt rejält men där växer björnbären upp lika fort
igen och röjning behöver ske årligen. Ett nytt bestånd är funnet ett hundratal
meter från det gamla.

• Svarttåg - Floraväktare har för Länsstyrelsen påpekat att slåttern varit för
tidig. Nu är slåttern senarelagd och detta fungerar bra.

• Fårarps mosse – Efter insådd av stor ögontröst har under året floraväktare i
samråd med Länsstyrelsen arbetat med skötsel och uppföljning.

• Klubbfibbla – Tre områden på Veberöds ljung är plöjda med tallriksplog
under 2014. Floraväktare samarbetar med Länsstyrelsen i projektet.

• Sandnörel – planering av åtgärder görs kontinuerligt i samverkan med
Länsstyrelse och kommun. ÅGP för bevarande av sandnörel, för perioden
2009-2014, är slutredovisad.

• Flytsvalting – Länsstyrelsen har röjt ytterligare i en av dammarna i området
där växten finns.

• Filtros - på landets enda lokal norr om Skurup är busken trängd av en
grandunge. Floraväktare har planerat för röjning i samarbete med
Länsstyrelsen.  Dessutom förs diskussion med Fredriksdal i Helsingborg om
det är möjligt att göra uppförökning.

• Alvarveronika – Arten går kraftigt tillbaka i Skåne. Spårområdet kring
järnvägsstationen i Köpingebro är en av få kvarvarande växtplatser. Efter
påpekande från floraväktare arbetar nu Länsstyrelsen tillsammans med Ystad
kommun på att få till adekvat skötsel i samråd med Trafikverket.

• Tistelsnyltrot – I Rövarekulan har kåltistel slagits på lokalen närmast 
parkeringen vilket floraväktare påpekat har en negativ effekt. Länsstyrelsen 
har utlovat ändrad skötsel. I Sätaröd röjs visserligen parkslide men åtgärderna 
är otillräckliga för att gynna kål- respektive borsttistel och därmed bibehålla 
förutsättningarna för tistelsnyltroten. I Öved kan en uppväxande gran-
plantering bli ett hot på sikt vilket floraväktarna informerat länsstyrelsen om.

• Klöversnyltrot – rapport från Trafikverket angående förflyttning av
klöversnyltrot har inte inkommit till länsstyrelsen varför floraväktare har gjort
Länsstyrelsen medvetna om detta.

• Kustgullpudra – röjning har gjorts av stora bestånd björnbär för att kärret
höll på att växa igen.

• Flikstånds – Trafikverket aviserar om breddning av väg 100 mot Höllviken.
Floraväktare har påtalat för Länsstyrelsen som kommer att kontakta
Trafikverket.

• Väggört – floraväktare har besökt markägare samt informerat i lokalpressen
om värdet av att skydda växten. De olika aktiviteterna har skett i samarbete
med Naturskyddsföreningen.

• Klockgentiana – Floraväktare sköter en stor strandäng för att bevara en större
lokal för arten.
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• Ansvarsarter – samarbete med Kristianstad kommun och flera ideella 
föreningar pågår för att arbeta med utvalda ansvarsarter avseende inventering, 
informationsspridning samt åtgärder för skydd. 

• Kungsmarken – Detta värdefulla område behöver en förbättrad skötselplan. 
En arbetsgrupp inom Lunds Botaniska Förening har haft regelbunden kontakt 
med golfklubben samt med Länsstyrelsens handläggare.

• Lunds Botaniska Förening – har genom sin ordförande och 
floraväktaransvarig haft två samrådsmöten med bland annat ansvariga på 
Länsstyrelsen för Naturskydd och Naturvård. Vid dessa möten diskuteras ett 
stort antal frågor avseende skydd av såväl hotade arter som skötsel av viktiga 
botaniska lokaler.

• De Floraväktare som har möjlighet försöker att påverka markägare,
Länsstyrelsen och kommuner för få till bättre skötselplaner.

Roliga och positiva händelser under året som gått:

• Dvärgag återkom 2014!
• En ny lokal för trubbstarr funnen
• Kärrnocka, hittades åter vid Levrasjön efter något år med avsaknad av fynd.
• Kärrnocka och Sandnörel skulle utan Floraväktarnas mångåriga insatser inte 

finnas kvar i Skåne och således inte heller i Sverige. ÅGP-verksamheten 
måste fortsätta, om gynnsam bevarandestatus ska uppnås.

• Klotullört har under 2000-talet expanderat och kontinuerligt ökat antalet 
växtplatser i Skåne och samtidigt etablerat sig i större delen av landskapet, 
vilket Floraväktarna kunnat konstatera genom sina insatser. Arten bedöms inte 
längre hotad och föreslås därför utgå ur den nya Rödlistan 2015.

Negativa rapporter:
• Alvarveronika försvinner på de få lokaler som finns.
• Klubbfibbla – kan nästan inte återfinnas i Skåne.
• Ängssiljan har det fortfarande väldigt kritiskt.

Charlotte Wigermo
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Bilaga 3

Floraväkteri i Pite lappmark 2014 
Antal floraväktare i området: 11 st. aktiva 

Sommarens aktiviteter har bestått av fortsatt sökande efter nya lokaler. Det resulterade i 
många fina fynd. 

 CR – Raggdraba 3 lokaler 
 EN – Brokstarr 1 lokal 
 EN – Nickfibbla 1 lokal 
 EN – Klådris 1 lokal 
 VU – Blockdraba  1 lokal 
 VU – Dvärgdraba 2 lokaler 
 VU – Alpstensbräken 1 lokal 
 VU Nordbräken 1 lokal 
 VU – Topplåsbräken 2 lokaler 

 
 NT - Nornan 4 lokaler mm 

Vid ett återbesök fann man en lokal med fyra olika låsbräknar (mån-, höst-, nord-, 
topplåsbräken).  
Avvikande månlåsbräken. Det verkar vara Botrychium lunaria var ”chiseled” om man 
läser en artikel i Nordrutan nr. 2 2012 av Benjamin Dauphin, utgiven av Föreningen 
Norrbottens flora. 

Föreningen Pite lappmarks flora ansökte om pengar för en extra insats i svårtillgänglig 
fjällmiljö. Medel beviljades till helikoptertransport. Färden med fyra skickliga botanister 
ombord gick till det alpina området Årjeb Saulo i Arjeplogsfjällen. Det är ett sedan tidigare 
känt, mycket intressant botaniskt område. Fyra långa, intensiva dagar gav förnämliga 
resultat. Utförligare resultat redovisas i en särskild rapport från någon av deltagarna.  

Föreningen är fortfarande inte inne i rapportsystemet på Art portalen. Men ett första steg 
togs 28-30 oktober vid en Floraväktarträff i Norrfjärden, Piteå hos Birgitta Öster. Hon är 
länsansvarig för Norrbotten. Även Elisabet Arvidson Arjeplog deltog för Pite lappmark. 
Margareta Edqvist besökte oss och försökte guida oss fram i Nya Artportalens alla nya 
moment och fallgropar. Tyvärr fanns inte några lokalkodnamn tillgängliga för Pite lappmark 
just då, så några rapporteringar är inte gjorda ännu. 

 

Elisabet Arvidson 

 Arjeplog  

Floraväktaransvarig för Pite lappmark 

 

 


