
FLORAVÄKTARNA
Verksamhetsberättelse 2013

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 2013
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 (2014, etc). 
•	 sammanställning av information.

VERKSAMHET 2013
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 2014 
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 8 november. Gruppen består av Mora 
Aronsson – ArtDatabanken, Göran Mattiasson – SBF, Sebastian Sundberg – ArtData-
banken, Åke Widgren samt Jonas Grahn – Länsansvariga Floraväktare i Blekinge respek-
tive Västerbottens län. 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 2014 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 stimu-
lera och öka arbetet och verksamheten kring Floraväktarverksamheten i landet. Det har 
handlat om att hålla föredrag om Floraväktarverksamheten, att med en förening disku-
tera deras Floraväktarverksamhet, att träffa den regionalt ansvarige, att göra besök i fält 
tillsammans med Floraväktare, att besöka och lyssna på föredrag om hotade arter, att 
fotografera arter för att använda dem till föredrag och som informationsmaterial i tryck-
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saker med mera. Under 2013 har följande län besökts: Bohuslän, Medelpad, Norrbotten 
(Pite lappmark), Jämtland, Östergötland, Västmanland, Jönköping. Besöken har varit 
uppskattade av föreningar och floraväktare i landskapen och uppenbarligen också stimu-
lerat 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 (www.sbf.c.se). 

ARTIKLAR
I Svensk Botanisk Tidskrift samt i den nya tidskriften Vilda växter har följande publice-
rats 2013: 
•	 Göran Mattiasson - Sandnörel - resultat efter fem år
•	 Ulla-Britt Andersson - Härjedalen finkammades
•	 Anders Delin - ryl - gynnad eller missgynnad av brand?
Många av landets botaniska föreningar har i sina tidskrifter under året redovisat artiklar 
om Floraväktarna och hotade arter. Saxat ur de regionala tidskrifterna från 2013: 
•	 Urban Gunnarsson - Lägesrapport för fältgentiana i Dalarna 2012
•	 Lennart Bratt - Ävjepilört, bandnate och uddnate i Dalarna
•	 Ulla-Britt Andersson - Floraväktarläger i Funäsdalen 18-21 juli
•	 Pär Dahlström - Kantlök i Värmland
•	 Göran Mattiasson - Saltmålla i Skåne
•	 Åke Svensson & Charlotte Wigermo - Sjötåtel i Skåne
•	 Margareta Wirén - Väggört i Simrishamn
•	 Anders Delin - Ny lokal för finnstarr funnen i Hassela, Hälsingland
•	 Jan Andersson - Ny lokal för knippnejlika Dianthus armeria vid Gösslunda
•	 Göran Mattisson - Granspira - starkt hotad i Skåne
•	 Kjell-Arne Olsson & Charlotte Wigermo - Luddfingerört i Skåne
•	 Åke Widgren - Sydspärgel i Blekinge
•	 Åke Widgren - Sumpmaskros i Blekinge 

INFORMATION
•	 Föreningen medverkade under året vid Trädgårdsmässan 11-14 april. Besökare infor-

merades om Floraväktarna och om Sveriges rödlistade kärlväxter.
•	 Föreningen deltog för första gången på Falsterbo Bird show. Ett föredrag om Floraväk-

tarna hölls.
•	 Under 2013 har Floraväktar-Info skickats ut till regionalt ansvariga
•	 Facebook - Floraväktarna har en grupp där sedan 2011. Vid årsskiftet var cirka 185 

personer anslutna.
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•	 TT skickade ut underlag 
om Floraväktarna till 
landets tidningar. Flera 
lokala tidningar tryckte 
en artikel.

INFORMATIONS
MATERIAL
Föreningen har sökt och 
tilldelats medel från från 
WWF till ett treårsprojekt 
2012-2014 ”Floraväkteri 
i fjällen”. Projektet syftar 
till att förbättra Floraväk-
tarverksamheten och rap-
porteringen av hotade och 
sällsynta arter i våra fjälltrak-
ter. Som ett hjälpmedel för att genomföra projektet har boken ”Lär känna våra sällsynta 
fjällväxter” tagits fram. 

FLORAVÄKTARKURSER 
Under sommaren 2013 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 Jämtlands botaniska förening i Härje-
dalen, med cirka 20 deltagare.  Se även under rubriken ”Floraväkteri i fjällen”.

FLORAVÄKTARLÄGER
Floraväktarläger hölls den 19–22 juli i Härjedalen i samband med kursen. Under några 
dagar samlades ett 20-tal personer i Funäsdalen (flertalet tillresta från andra delar av lan-
det) för att återbesöka lokaler för bland annat vityxne, brunkulla, alpstenbräken, baggsöta 
samt låsbräknar. 
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FLORAVÄKTERI I FJÄLLEN
I februari hölls en workshop kring Floraväkteri i 
fjällen i Jokkmokk. Det var deltagare med från Län-
styrelsen i Norrbotten, Naturum Abisko, Naturum 
Hemavan, SLU,  ArtDatabanken m.fl.

Under året har också boken ”Lär känna våra säll-
synta fjällväxter” spridits ut till intresserade via olika 
kanaler. I början av juni hölls en kurs i Arjeplog.

FLORAVÅRDANDE ÅTGÄRDER
Under 2013 har rapporter om behov av åtgärder 
för att bevara sällsynta och hotade arter inkommit 
till Svenska Botaniska Föreningen från både Flora-
väktare och andra botaniskt intresserade personer. 
Behovet av skötselåtgärder har regelbundet kommit 
upp vid diskussioner under årets möten runt om i 
landet med floraväktarna. 

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

MÖTEN MED MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER
Under det gångna året har Margareta deltagit och medverkat i bland annat följande 
möten och verksamheter:
•	 Flora- och Faunavårdskonferens 
•	 Artportalsrådet mm rörande nya Artportalen
•	 Faunaväktarna - höll föredrag om Floraväktarna för tilltänkta faunaväktare
•	 Arkivens dag i Jönköping - årets tema flora och fauna, höll föredrag om sällsynta och 

hotade växter.

Artportalen
Arbetet med att överföra floraväktardata till Artportalen har avtagit helt under andra 
halvan av 2013 eftersom nya Artportalen ej fungerat. Föreningen samarbetar med Art-
Databanken 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 2.

REDOVISNING AV ANTAL ÖVERVAKADE LOKALER 2013
Sammanlagt har närmare 4900 lokaler besökts 2013 för de hotade arterna samt den prio-
riterade arten granspira. Resultatet synes väsentligt bättre än förväntat även om uppgif-
terna inte rapporterats på Artportalen ännu.

Runt 500 floraväktare har varit aktiva i landet under 2013. Antalet omfattar allt ifrån 
personer som rapporterat en lokal/art till personer som besökt många lokaler. Många län 
skulle behöva fler aktiva floraväktare. 
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EKONOMI
Svenska Botaniska Föreningen har sökt medel från Naturvårdsverket ”Bidrag till ideella 
miljöorganisationers arbete” för 2013 års floraväktarverksamhet och beviljades 800 000 
kronor. Totalt har föreningen disponerat 800 000 kronor för att finansiera 2013 års 
regionala Floraväktarverksamhet. 

Under året har ersättningar för arbetet med 2012 års regionala Floraväktarverksamhet 
fördelats och utbetalas till landets botaniska föreningar.

Svenska Botaniska Föreningen har sökt 875 000 från Naturvårdsverket ”Bidrag till 
ideella miljöorganisationers arbete” för 2014 års floraväktarverksamhet. Föreningen ska få 
besked om tilldelningen för 2014 års verksamhet i februari.

Kartan visar rödlistade arter i Artportalen. Vissa län 
har lagt in NT arterna andra inte. 
De mörkare prickarna är besökta lokaler 2012.

Stort tack till alla som på något sätt bidragit till Floraväktarverksamheten 2013!

Bilagor 
1. Redovisning Floraväkteri 2013 Jämtlands län 
2. Redovisning Floraväkteri 2013 Hallands län 
3. Redovisning Floraväkteri 2013 Västmanlands län

Svenska 
Botaniska 
Föreningen
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Redovisning Floraväkteri 2013 Jämtlands län 
 

Område: Jämtlands län 
 
Datum: 2014-01-07 
 
Ansvarig: Bengt Petterson 
 
Floraväkteri 
Totalt besöktes 459 lokaler med en eller flera floraväktararter, samt några med andra rariteter. 
 
Nationell floraväktarkurs / floraväkteriläger 
Årets område var Västra Härjedalen med Funäsdalen som basläger. Totalt samlades 21 deltagare från 
Öland i söder till Ångemanland och Jämtland i norr. I samband med floraväkterilägret besöktes 58 
floraväkterilokaler. 
 
Övrigt floraväkteri 
I övrigt besöktes 401 floraväkterilokaler. 
 
Betydande del av floraväkteriet ägnades åt brunkulla, då Länsstyrelsens ÅGP-verksamhet inte hade 
medel att bedriva den övervakning som delvis under flera år utförts inom ÅGP-arbetet. Totalt besöktes 
89 kända brunkullalokaler, varav hela 36 med negativt resultat. Årets brunkullaskörd (1692 ex 
blommande) bedöms grovt ligga långt under genomsnittet för 2000-talet. De saknades helt på flera 
lokaler där det ofta finns enstaka – några få exemplar. 
Så gott som alla aktuella och/eller möjligt aktuella brunkullalokaler (förutom ca 10, varav 6 inom 
Natura 2000-området Klinken) besöktes. Den totala arbetsinsatsen enbart för brunkullaövervakningen 
i fält beräknas till drygt 15 normala arbetsdagar (inkl. restid). 
 
Dessutom har ett betydande antal kända lokaler med Gentianella campestris s.lat. (112 lokaler), 
jämtlandsmaskros (57 lokaler) och mosippa (53 lokaler) besökts, samt givetvis ett flertal andra arter 
med färre lokaler. 
 
Det mesta har handlat om återbesök på tidigare kända lokaler. Ca 17 fynd kan betraktas som nyfynd, i 
några fall på lokaler med annan känd floraväkteriart. 
 
Artvis sammanställning av 2013 års floraväkteri:  
 
Svenskt namn Antal besökta lokaler Ej återfunnen Antal ex. totalt 
Alpstenbräken 6 - 583 
Baggsöta 1 - 1316 
Brokstarr 1 - 575 
Brunkulla 89 36 1692 
Fjällgentiana 2 1 1 
Fjällviva 1 1 0 
Flenört 1 - 90 
Fältgentiana (ospec.) 60 12 9918 
Fältsippa 1 - 12 
Höstlåsbräken 14 7 179 
Jämtlandsmaskros 57 18 4172 
Kalkbräken 3 - 7052 
Klådris 5 - 89 
Knölvial 1 1 0 
Mosippa  53 12 8093 
Myrbräcka 5 1 10913 

Bilaga 1
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Myrstarr 5 3 16 
Nordlåsbräken 13 9 43 
Norna 3 - 208 
Paddfot 6 1 158 
Rutlåsbräken 2 1 2 
Sanddraba 2 1 2 
Sen fältgentiana 35 8 5574 
Smällvedel 21 3 1647 
Stor låsbräken 9 7 6 
Stortimjan 1 - 3 m2 
Svärdtåg 1 - 89 
Sätergentiana 13 4 3051 
Sötvedel 4 - 59 
Tidig fältgentiana 4 1 36 
Topplåsbräken 19 12 105 
Vargtörel 1 - 281 
Vityxne 14 2 293 
Åsstarr 6 4 22 
Summa 459 145 56480 
 
 
Nya för året är flenört, svärdtåg och vargtörel. Samtliga med vardera en känd spontan växtplats i länet, 
men där de har funnits i så många år att de bör betraktas som bofasta. De kan samtidigt när som helst 
drabbas av någon ”olycka”. 
 
Det onda och det goda 
Till det onda hör flera ovårdade – misskötta - vanskötta lokaler för brunkulla, gentianor, 
låsbräknar m.fl. Värst drabbade är ängsarterna. Där finns hela spektrat av olämplig skötsel, 
allt mellan total ohävd till alltför hårt tidigt bete och alltför intensiv gräsklippning vid 
olämplig tid. 
 
På hela 145 av 459 besökta floraväkterilokaler gjordes inget återfynd. Betr. brunkulla blev det 
36 icke-fynd på 89 besökta lokaler, dvs. ca 40 %. Smällvedel jagas ständigt av ”våra vänner” 
med stora maskiner. 2012 och 2013 tog de till grävskopa också vid byte av trummor under 
väg 87. Ovarsamt arbete torde ha kostat en del smällvedlar livet. 
 
Det goda i sammanhanget är att det på några lokaler har utförts restaurering de senaste åren, 
bl.a. betr. brunkulla, smällvedel, klådris och mosippa. De restaureringarna har gjorts inom 
ÅGP-arbetet. Oftast tar det flera - många år innan resultaten syns. 
 
Direkt handgripliga åtgärder har vi inte möjlighet att utföra, förutom av de floraväktare som är 
lyckliga ägare till ”tomtgentianor” och annat värdefullt. Däremot ger vi, när tillfälle ges, 
information och skötselråd till de markägare / brukare vi träffar på. Även i det sammanhanget 
kan det krävas många års information innan det händer något positivt skötselmässigt, men vi 
har de senaste åren sett viss förbättring på en del lokaler, främst betr. brunkullor och gentianor 
på tomtmark. 
 
En annan god sak är att vi har blivit fler som räknar. Det syns på årets antal besökta lokaler, 
459 st. Några av dem är ett helt dagsverke att besöka. 
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Antal Floraväktare i området 
Under 2013 har hela 19 personer stått för uppgiftslämnande och rapportering. 13 kan betraktas som 
infödingar, 6 som utsocknes. 
2 har rapporterat > 100 lokaler, 5 har rapporterat 10 – 50 lokaler och 12 har bidragit med 1 – 9 lokaler. 
Därtill har ytterligare ett flertal deltagit som medobservatörer med fältnoteringar och/eller fältfynd 
som tagits om hand av rapportören. 
 
Under 2013 har fyra nya floraväktare hittills sällat sig till gänget som resultat av 2013 års 
floraväkterikurs i Västra Härjedalen. För att få dem närmare bekanta med arbetssättet och de arter de 
fått att hantera har fadderverksamhet i ett par omgångar bedrivits med de nyare floraväktarna. 
 
Några av floraväktarna har under sensommaren – hösten drabbats av hård civil arbetsbelastning och 
inte haft tid med en del av de planerade floraväkteribesöken. 
 
Kostnad 
Den senaste ersättningen (46 000:-) Jämtlands Botaniska Sällskap har erhållit för Floraväkteri 2012 
har under 2013 använts enligt följande. 
 
Årets floraväkteri kostade föreningen totalt 54 360 kr, varav Nationell floraväktarkurs / 
floraväkteriläger i Västra Härjedalen 38 739 kr. Resterande del övriga kostnader, som resor, logi och 
en del övriga förnödenheter (se ekonomisk redovisning) i samband med övrigt floraväkteri.Staffan 
Åström har även deltagit i en fjällfloraväkteriträff i Jokkmokk.   
 
 
 
 
Trollsåsen 2014-01-07 
 
Bengt Petterson 
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Redovisning Floraväktarna 2013 
 
Område: Halland Län 
 
Datum: 2014-01-04 
 
Ansvarig: Lars-Erik Magnusson 
 
Antal floraväktare: ca 60 personer, varav 15 mer aktiva 
 
Ersättningen till Hallands Botaniska Förening från Floraväkteriet under 2013 har 
använts till följande aktiviteter: 
 
Fortsatt arbete från förra året med hur man floraväktar samt vilka lokaler/arter som finns i 
hemmiljön sockenvis. Målet var att minst en floraväktare tog ansvar för en socken och 
därigenom fördela arbetet och leta växter med entusiasm. 
 
Hade ett möte med samliga kommunekologer i Halland – se bifogat brev. 
Detta har hittills lett till möten i resp. Laholms, Halmstads och Falkenbergs kommuner. 
 
Dessutom har vi under året haft gemensamma floraväktarexkursioner i Laholms och Hyltes 
kommuner, öppna för alla intresserade. 
 
Inrapporterade floraväkterilokaler i Hallands län 2013 
 
CR      5 lokaler 
EN    99 lokaler 
VU  293 lokaler 
NT 101 lokaler  
Totalt 498 lokaler 
 
Årets växt – blåklint 
Fem förekomster inrapporterade. Har gått starkt tillbaka i Halland p.g.a. det moderna 
åkerbruket. 
 
Floravårdspriset 2013 gick till en lantbrukare i Bösteshult, Falkenberg, som med hjälp av 
gamla jordbruksmetoder vårdar sina ängs- och hagmarker.   
 
Åtgärder 
Information och kommunikation är viktig och sker mellan lantbrukare, brukare, kommunerna, 
länsstyrelsen och Hallands Botaniska Förening. Speciellt länsstyrelsen har vi ett gott 
samarbete med, de är kunniga, hjälpsamma och intresserade. 
 

1) Cypresslummer - 4 lokaler har genomgått bränning 
2) Mellanlummer - 2 lokaler har genomgått bränning 
3) Dvärglåsbräken – viss röjningsinsats har gjorts på vår enda lokal för att skapa bättre 

förutsättning till att få tillbaka populationen 
4) Glansbräken – specialröjning 
5) Hjorttunga – specialröjning på lokalen i norra Halland, vattning av brunnslokalen i 

södra Halland 

Bilaga 2
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6) Källblekvide – specialslåtter kring växtplatsen 
7) Knippnejlika – två lokaler har frösåtts, en lokal har röjts försiktigt samt en lokal har 

bränts och röjts 
8) Praktnejlika – de två lokalerna har slagits med lie  
9) Mosippa - 5 lokaler har genomgått bränning. Försök med frösådd pågår 
10) Murgrönsmöja – utplantering till nya lämpliga lokaler samt  arbete med de befintliga 

gamla lokaler, bl.a. dikesrensning 
11) Hårginst – bränning och slyryckning har skett på många lokaler 
12) Nålginst – uppföljning av frösådd pågår 
13) Tysk ginst – slyröjning har skett på Sveriges enda naturliga lokal 
14) Kustgentiana – vi har fått till stånd ändrat betestryck. 
15) Fältgentiana – bränning och kreatursbetning efter blomning 
16) Klockgentiana – även här arbetar vi med ändrat betestryck och bränning. Dessutom 

specialinventeras de större lokalerna med tanke på alkonblåvingen 
17) Vityxne – de två lokalerna bränns och röjs regelbundet 
18) Fläckmaskros, bredbladig fläckmaskros, svarttandad maskros och liten 

kärrmaskros  – ändrat betestryck 
19) Skevmaskros – markstörning, genomgrävning och röjning av vresros 
20) Sandmålla – temporärt betesskydd genom tidsanpassad inhängning 
 
Det goda och det onda 
 
Knippnejlika – hösten 2012 krattade vi på en lokal (dikesren som inhyste 6 plantor). I år 
räknade vi med gott och väl 3000 stänglar! 
Sumpgentiana – på Hallands enda lokal (Getterön) fanns det 2011-08-18 260 plantor. I år 
2013 två-tre plantor, muntligt av Christer Andersson. Området var tidigare betat av får, nu 
av kor. Christer kommer att försöka åtgärda detta. 
Backsippa – har gått tillbaka katastrofalt, i de flesta fallen p.g.a. utebliven betning. Några 
lokaler bränns regelbundet med gott resultat. Vi skall försöka utöka bränningen eller få 
tillbaka betningen. 
Kattfot – befinner sig ungefär i samma situation som backsippan. 
Varbergs fästning – Varbegs kommun och Föreningen Varbergs museum har gräsröjt 
runt fästningen utan att ta hänsyn till skyddsvärda arter som t.ex. bosyska, bolmört, odört 
och mursenap. Vi hoppas få igång en diskussion med dem nästa år. 
 
Slutligen medverkar vi i projekt Sandlife tillsammans med länsstyrelserna i Halland, 
Skåne och Kalmar. 
 
Hallands Botaniska Förening  
Lars-Erik Magnusson 
035-40154 
070-5407353 
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Floraväkteriet i Västmanlands län 2013 

Floraväkteriet har under året rullat på i BFiV:s regi trots viss förvirring med anledning av att 
Artportalen inte varit i funktion när det gäller floraväkterirapporteringen. Den har därför i regel skett 
direkt till undertecknad, även om några också redovisat i Artportalen utan koppling till floraväkteriet. 

En rapport ”Förekomst och övervakning av rödlistade och sällsynta växter i Västmanlands län” har 
tagits fram och publicerats i Länsstyrelsen rapportserie (Rapport 2013:03). I rapporten redovisas 
förekomster av rödlistade och andra i länet sällsynta växter med kommentarer kring behovet av 
uppföljning och åtgärder. 

Speciellt värd att nämna i övrigt är den inventering av mosippa som Bengt Stridh genomfört på 
Länsstyrelsens uppdrag. Den har gett intressanta resultat och kommer att publiceras i Länsstyrelsen 
rapportserie. Flera floraväktare har varit involverade i arbetet med att lokalisera gamla förekomster. 

Statistiken över årets verksamhet bygger på den sammanställning som ska ligga till grund för nya 
registreringar i Artportalen när floraväkteriet är sjösatt. Sammanställningen är baserad på 
direktrapporter och utdrag ur Artportalen.  

Totalt har 516 fynd av rödlistade eller länslistade arter registrerats. De representerar 262 lokaler, av 
vilka 122 är registrerade tidigare i floraväkteriet och 140 inte har registrerats. Det betyder inte att 
alla är nya eftersom det i åtskilliga fall är fråga om återbesök på gamla, ej registrerade lokaler. 

233 av de 262 lokalerna är besökta av registrerade floraväktare, ett antal av dem av flera 
floraväktare. Övriga lokaler har skilda uppgiftslämnare, bl.a. länsstyrelsepersonal men de är med 
eftersom de bör registreras i floraväkteriet. 18 floraväktare har varit aktiva 2013. 

Fördelningen på kommuner är som följer: 

 
Registrerade Oregistrerade Totalt 

Arboga 3 1 4 
Fagersta 33 35 68 
Hallstahammar 3 2 5 
Kungsör 3 2 5 
Köping 11 13 24 
Norberg 4 1 5 
Sala 31 43 74 
Skinnskatteberg 10 8 18 
Surahammar 18 16 34 
Västerås 6 19 25 

 

Fördelningen är som framgår ojämn, Fagersta och Sala sticker ut som särskilt intensivt besökta. För 
Fagerstas del beror det på en stor satsning på besök av gamla lokaler.  Många av dem är inte 
registrerade tidigare i floraväkteriet. Utfallet av dessa besök är i stor utsträckning negativt även om 
undantag finns. I Sala har mosippsinventeringen bidragit till att lokalantalet har blivit högt. 
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Verksamheten i Arboga är ännu bara i sin linda. I Västerås borde förutsättningar finnas att öka 
verksamheten. 

Lokalernas fördelning på hotkategorier är enligt följande. Det stora antalet EN-lokaler är att hänföra 
till mosippsinventeringen. 

EN 72 
VU 21 
NT 103 
L 66 

 

Flera floraväktare har varit aktiva i arbetet med bevarandet av lokalerna. Särskilt gäller detta 
åtgärder för mosippa, med restaureringsinsatser av miljöer, försök med sådd m.m. Även 
floraväktararter i slåtterängsfloran är på flera håll föremål för åtgärder genom lämplig ängsskötsel 
med berörda naturskyddsföreningar involverade. 

När det gäller nya kunskaper om rödlistade arter är det värt att nämna att den torra sommaren och 
det låga vattenståndet gjort det möjligt att inventera dystränderna vid Dalälven som sedan tidigare 
är kända för förekomster av flera rödlistade arter. Fyrling, rödlånke, ävjebrodd och ävjepilört har 
noterats liksom betydande förekomster av bågsäv. 

Mindre positiva nyheter är att vit kattost sannolikt är försvunnen från länet på sin sista kända lokal. 
Stor låsbräken och höstlåsbräken har inte, trots intensivt eftersök, återfunnits på flera år. Flera av de 
gamla gårdsväxterna lever farligt och rödlistade åkerogräs dyker bara upp sporadiskt.  

Ett betydande arbete återstår nu med att registrera nya lokaler och revidera flera av de gamla. Det är 
ett arbete som kommer att ta tid. Omfattningen av floraväkteriet kan möjligen finnas skäl att 
diskutera. Några av NT-arterna som fortfarande finns på ett betydande antal lokaler och som därför 
har getts lägre prioritet kanske t.v. ska utelämnas från såväl registrering som floraväktande? Däremot 
bör nog de hotade och sällsynta länsarterna vara kvar i stor utsträckning. Inte minst på grund av 
kopplingen till regional miljöövervakning. 

Bidragen från Länsstyrelsen och SBF har 2013 med undantag för mindre omkostnader för 
administrationen använts till att schablonmässigt ersätta floraväktare för resekostnader, till den 
årliga floraväktarträffen med exkursion och förtäring och till ett inomhusmöte med floraväktarna. 

Surahammar den 6 januari 2013 

Einar Marklund 


