
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@svenskbotanik.se         

Lyckliga floraväktare hittar grusnarv 
på Unna Tuki i Padjelanta national-
park. Foto: Christel Gustafsson.
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FLORAVÄKTARNA – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
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 pro-

jekt. 
• 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 (2017, etc). 
• sammanställning av information.

VERKSAMHET 2016
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 
2017 års arbete inletts. 

FLORAVÄKTARRÅDET
Floraväktarrådet hade sitt årliga möte i Nässjö den 18 november. Gruppen består av 
Mora Aronsson – ArtDatabanken, länsansvarig i Uppsala län, Ulla-Britt Andersson – 
SBF, Sebastian Sundberg – ArtDatabanken, Åke Widgren – Länsansvarig i Blekinge samt 
Henrik Josefsson – Länsstyrelsen i Örebro län. Gruppen har en rådgivande funktion och 
är ett diskussionsforum för att ge stöd i verksamheten.

Frågor som diskuterades på senaste mötet var: Artportalen – validering mm, 
handledning för länsansvariga, kommande mötet för områdes-samordnarna, eko-
nomi, fokusarter 2017 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 sti-
mulera och öka arbetet och verksamheten kring Floraväktarverksamheten i landet. Det 
har handlat om att hålla föredrag om Floraväktarverksamheten, att visa hur Artporta-
len fungerar, att med en förening diskutera 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 trycksaker med mera. Under 2016 har följande floraväk-



3

tarområden besökts: Södermanlands län, Östergötlands län, Jönköpings län, Öland, Pite 
lappmark, Jämtlands län, Gotlands län. 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
En handledning har under 2016 tagits fram till områdesansvariga för att underlätta deras 
användning av Artportalen. Under året har det även tagits fram en lathund till floraväk-
tarna för ”Rapportering av återfynd på Artportalen”.

ARTIKLAR OCH RAPPORTER 
Artiklar och rapporter som publicerats rörande floraväkteri och rödlistade arter under 
2016, se bilaga 1.

INFORMATION
• Föreningen medverkade och 

informerade om Floraväk-
tarna vid Trädgårdsmässan 
21–24 april. 

• Föreningen deltog och infor-
merade om Floraväktarna på 
Falsterbo Bird show den 2–4 
september. 

• Facebook – Floraväktarna 
har en grupp där sedan 
2011. Vid årsskiftet var ca 
397 personer anslutna.

• 2016 års Föreningskonferens 
som hölls i Uppsala den 5–6 
mars hade som årets tema 
”Botaniska gränssnitt – väx-
ters interaktioner med andra 
organismer”.

• I boken ”Upptäck blommor-
nas värld” av Eva Stenvång 
Lindqvist och Margareta 
Edqvist finns det ett kapitel 
som handlar om att ”Bli 
floraväktare!”.
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NATIONELLT SAMORDNARMÖTE

Den 29 april till 1 maj hölls på Wallby säteri, Jönköpings län, en samordnarmöte för alla 
områdesansvariga. Norges nationella samordnare samt två floraväktare därifrån deltog 
också.

FLORAVÄKTARKURSER 
Under sommaren 2016 har ingen floraväktarkurs genomförts.

FLORAVÄKTARLÄGER 

Floraväktarläger hölls den 10–14 augusti i gränstrakterna mellan Södermanlands län och 
Östergötlands län. Under dessa dagar samlades ett 15-tal både nybörjare och mer erfarna 
floraväktare. Cirka 200 lokaler för rödlistade arter besöktes, en av fokusarterna var piploka.

FLORAVÄKTERI I FJÄLLEN
Under sommaren 2016 har en person fått bidrag till båttransport för att ta sig till ett 
avlägset fjällområde i Padjelanta (se omslagsbilden!).
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FLORAVÅRDANDE ÅTGÄRDER
Under 2016 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.

MÖTEN MED MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER
Under det gångna året har Margareta deltagit och medverkat i bland annat följande 
möten och verksamheter:
• ArtDatabanken, Artportalsrådet mm rörande Artportalen
• Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala 
• Valideringskonferens på Naturhistoriska riksmuseet

ARTPORTALEN
Arbetet med att överföra floraväktardata, mata in floraväktarbesök till Artportalen har 
fungerat bra 2016, men ännu saknas vissa funktioner som skulle underlätta arbetet. Fören-
ingen 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 2016
Sammanlagt har 6467 lokaler besökts 2016 för de hotade arterna. Årligen försöker vi 
prioritera en eller flera arter nationellt, oftast behövs mer än ett år för att floraväktarna 
ska hinna besöka lokalerna. År 2015 var de prioriterade arterna slåtterfibbla (VU) – ca 
300 rapporter 2016 på Artportalen, vit kattost (VU) – 90 rapporter och myrstarr (EN) 
– 2 rapporter. År 2016 var det mosippa (EN) – ca 500 och knottblomster (VU) – ca 25 
rapporter. Närmare 1600 lokaler har besökts för nära hotade (NT) arter.
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Vissa län/områden har ökat eller ligger på den nivå de brukar i sin verksamhet, det är 
några län/områden som minskat. 

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 eftersom de inte på 
ett smidigt sätt gå att söka fram i Artportalen. 

Runt 500 floraväktare har varit aktiva i landet under 2016. 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 2016 års floraväktarverksamhet och bevilja-
des 840 000 kronor. Totalt har föreningen disponerat 840 000 kronor för att finan-
siera 2016 års regionala Floraväktarverksamhet. 

Under året har ersättningar för arbetet med 2015 års regionala Floraväktarverk-
samhet fördelats och utbetalas till landets botaniska föreningar.

Svenska Botaniska Föreningen har sökt 890 000 från Naturvårdsverket ”Bidrag till 
ideella miljöorganisationers arbete” för 2017 års floraväktarverksamhet. Föreningen 
har ännu inte fått besked om tilldelningen för 2017 års verksamhet.

Stort tack till alla som på något sätt bidragit till Floraväktarverksamheten 2016!

Bilagor:
1. Artiklar och rapporter från 2016 
2. Redovisning Floraväkteri 2016 Jönköpings län 
3. Redovisning Floraväkteri 2016 Stockholms län 
4. Redovisning Floraväkteri 2016 Västernorrlands län

Svenska 
Botaniska 
Föreningen
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Bilaga 1

Artiklar och rapporter från 2016
Svenska Botanisk Tidskrift och Vilda Växter
Aronsson, N. (2016) Så ska fjädergräset räddas. Vilda Växter 2016 (3): 10-11.
Edqvist, M. (2016) Läget för tre sällsynta ormbunkar på Gotland. Svensk Bot. Tidskr. 110: 33-35.
Mattiasson, G. (2016) Buskvicker – förekomst i Skåne under femtio år. Svensk Bot. Tidskr. 110: 24-32.
Pleijel, H. & Persson, K. (2016) Hedblomster på Laholmsbuktens dyner – utveckling under två decennier. Svensk 

Bot. Tidskr. 110: 340-347.
Rosquist, G. (2016) Drastiska åtgärder räddar sandnöreln. Svensk Bot. Tidskr. 110: 75-79.
Stenmark, M. & Segerlind, D. (2016) Höga naturvärden på Kiruna flygplats. Svensk Bot. Tidskr. 110: 108-115.

Regionala tidskrifter
Andersson, J. (2016) Floraväkteri i Stockholms skärgård - en rolig utmaning. Daphne 27 (1): 18-19.
Andersson, J. (2016) Floraväktarresor 2016. Stockholms södra skärgård. Daphne 27 (2): 6-9.
Andersson, U-B. & Gunnarsson, T. (2016) Hur gick det för rylen? Krutbrännaren 25: 104.
Blomgren, E. (2016) Floraväktarverksamheten i Bohuslän 2016. Vrivrånge 50 (2): 9-10.
Bäckström, L-Å. & Pettersson, B. (2016) Redovisning av floraväkteri 2015, Jämtlands län. Rödbläran 28 (1): 12-16.
Dahlström, P. (2016) Ny lokal av röd skogslilja i Värmland. Värmlandsfloran 77: 4-8.
Fasth, T. (2016) Rutlåsbräken vid Virån – en oväntad växtplats. Parnassia 29: 12-17.
Flygh, G. (2016) Skogssvingel n vid Floxen. Värmlandsfloran 77: 21-24.
Frostberg, K. (2016) Floraväktarexkursion till Bastlagnö. Daphne 27 (2): 14-15.
Gunnarsson, U. (2016) Mosippa i sydöstra Dalarna. Trollius 47. 4-12.
Hansson, K. (2016) Kalvnos i staden återigen. Calluna 33 (4): 14-15.
Hansson, K. (2016) Skaftslamkrypa eller besök på en sjöstrand. Calluna 33 (4): 18-19.
Johansson, J. T. (2016) Gatmålla i Skåne. Botaniska Notiser 149 (3): 13-20.
Johannson, M. (2016) Inventering av sen fältgentiana i Västergötland. Calluna 33 (2): 22.
Josefsson, H. (2016) Vill du övervaka hotade kärlväxter? T-Veronikan 21 (2): 14-16.
Josefsson, H. (2016) Sammanfattning av Floraväkteriet i länet 2016. T-Veronikan 21 (4): 18-19.
Kannesten, C. (2016) Botanik och Floraväkteri på Dal. Natur på Dal 42 (1): 12-16.
Kannesten, C. (2016) Lite om jättelav och rödsyssla. Natur på Dal 42 (2): 9.
Kylin, H. (2016) korndådran i Blistorp – beståndsutveckling under ett halvt sekel. Botaniska Notiser 149 (4): 27-31.
Ljungstrand, E. (2016) Hedjungfrulin funnet på Skanörs Ljung. Botaniska Notiser 149 (3): 21-24.
Marklund, E. & Stridh, B. (2016) Kort rapport om floraväkteriet 2016. Blåsippan 8 (2): 8-9.
Mattiasson, G. (2016) Skugglosta Bromopsis ramosa i Skåne. Botaniska Notiser 149 (4): 20-26.
Mattsson, T. & Molander, O. Skaftslamkrypa – aktuell status i Västergötland. Calluna 33 (2): 24-29.
Molander, O. (2016) En lägesrapport kring västkustrosorna i Bohuslän. Vrivrånge 50 (2): 5-8.
Olsson, K-A. (2016) Dansk iris i Skåne. Botaniska Notiser 149 (3): 25-32.
Olsson, K-A. & Wigermo, C. (2016) Trubbstarr i Skåne. Botaniska Notiser 149 (1): 1-10.
Olsson, K-A. & Wigermo, C. (2016) Raggarv i Skåne. Botaniska Notiser 149 (1): 21-24.
Olsson, K-A. & Wigermo, C. (2016) Ekorrsvingel i Skåne. Botaniska Notiser 149 (2): 11-14.
Olsson, K-A. & Wigermo, C. (2016) Källfräne i Skåne. Botaniska Notiser 149 (2): 23-26.
Petersson, J. (2016) Nyheter i Gotlands flora 2015. Rindi 36: 3-17.
Petersson, J. (2016) Rödlistade kärlväxter på Gotland 2015, Sårbara (VU). Rindi 36: 18-32.
Runesson, L. (2016) Åkerfibbla i Skåne. Botaniska Notiser 149 (2): 15-18.
Sahlin, E. (2016) Floraväkteriet 2015. Calluna 33 (1): 11-12.
Sahlin, E. (2016) Rödlistan för Västergötland med kort floraväktarrapport 2015. Calluna 33 (2): 3-21.
Sundin, H. (2016) Rutlåsbräken på Åstholmen, Medelpad. Rödbläran 28 (1): 3-5.
Teljå, I. (2016) Backsipporna i Kumla 2016. T-Veronikan 21 (2): 10.
Waldenström, A. (2016) De ädla gräsen skugglosta bromopsis ramosa och strävlosta Bromopsis benekenii på Öland, 

deras historia, utbredning, ekologi samt några tankar hur man skiljer dem åt. Krutbrännaren 25: 167-77.
Wahlström, R. (2016) Floraväkteri med förhinder. På spaning efter den svårupptäckta skaftslamkrypan. Daphne 27 

(1): 24-25.
Widgren, Å. (2016) Stortimjan i Blekinge. Blekingebläddran 2015: 4-7.
Wigermo, C. (2016) Sanddådra i Skåne. Botaniska Notiser 149 (2): 19-22.
Åkesson, J. (2016) Nytt fynd av ryl i Blekinge.  Blekingebläddran 2016: 19.
Öster, B. (2016) Floraväkteriet 2015 i landskapet Norrbotten. Nordrutan 20 (1): 3-5.

Fauna & Flora
Aronsson, M. (2016) På jakt efter sällsynta fjällväxter. Fauna & Flora 111 (4): 3-15.
Sundberg, S. & Ståhl, P. (2016) Stor låsbräken specialinventering gav många nya fynd. Fauna & Flora 111 (3): 20-21.
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Bilaga 2
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2016-12-09 
      

 
Floraväktarna 2016 

 
 
Område: Jönköpings län 
Ansvarig: Föreningen Smålands Flora/Margareta Edqvist 
 
Antal Floraväktare: 15-20 stycken 
 
Antal besökta lokaler 2016:  
CR – 0 
EN – 99 
VU – 177 
NT – 14, endast de som är inlagda med ExternId räknade 
 
Totalt antal besökta lokaler: 290 styck med NT inräknade, utöver detta har ett antal 
regionalt hotade/sällsynta arter följts upp, se längre ner. 
 
Art- och Habitatdirektivet   
Slåttergubbe – 43 
 
Ersättningen Föreningen Smålands Flora har erhållit för Floraväkteri under 2016 har 
bland annat använts till följande aktiviteter: 
 
Floraväktarmöte på Hotell Högland, Nässjö den 25 oktober där 15-tal personer 
deltog. Margareta redogjorde för vad som gjorts 2016, samt framförde önskemål om 
prioritering inför 2017  
 
Specialinventeringar som genomförts under året: 
Totalinventering har i stort utförts av klotgräs, krypfloka och flytsäv, vi passade på 
denna torra sommar när det var hyfsat enkelt att vandra utmed våra sjöstränder.  
 
Åtgärder 
Två av våra floraväktare har genom special skötsel ökat förekomsten av fältgentiana 
resp. klockgentiana på vardera en lokal. På en av lokalerna återkom även brudsporre 
efter många års frånvaro. 
 
Diskussioner pågår med en länsjurist på rättsenheten, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
rörande ett bygglovsärende på landets enda kända lokal för habomaskros. 
 
Margareta har vid flertalet tillfällen diskuterat med distriktspersonal på 
Skogsstyrelsen kring våra hotade arter i samband med avverkningsärenden. Har även 
varit ute i fält med deras handläggare vid något tillfälle för att eftersöka knärot. 
 
Följande lokaler har besökts 2016 för de hotade arterna, utöver det har en del 
lokaler för NT-arter samt regionalt sällsynta/hotade såsom brudsporre, myggblomster, 
kung Karls spira, fjällskära … återbesökts. 
Där det står en * efter artnamnet har koordinaterna validerats/kvalitetssäkrats på de 
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besökta lokalerna, detta har givetvis bara kunnat göras om vi återfann arten eller hade 
tidigare kunskap om lokalen. Jag har inte kunnat validera fullt ut i AP genom att sätta 
en ”stämpel” validerad, verktyget där för att göra detta är ännu inte riktigt klart.  
Understruket innebär att återbesökt alla kända lokaler. 
 
EN-arter 
Brinklosta* – Två av tre lokaler besökta. Ej återfunnen på någon av lokalerna. Det är 
lokalen i Vetlanda som återstår att besöka för att se om brinklosta fortfarande finns i 
vårt län.  
Drakblomma* – Vår enda kända lokal återbesökt. ”Endast ett exemplar av de tretton 
blommande ordentligt den 19 juni. Många verkar dött under vintern eller var de riktigt 
små och taniga. Den 29 oktober besökte Leif lokalen, han fann då 11 exemplar, de var 
i ok skick, han planterade in ytterligare 7 ex. Området hade slagits med lie i höst, men 
man hade lämnat plantorna i fred. Leif skulle prata med markägaren om att ta bort 
inne staketet, det tjänar inget syfte idag utan bara försvårar vid slåttern”. 
Dvärgserradella* – Vår enda kända lokal återbesökt, förutsättningarna känns Ok där 
om man bara med jämna mellanrum rensar bort lite nedfallna tallgrenar och rycker 
ljung, den behöver störda/blottade ytor. 
Finnögontröst – Nio av sjutton lokaler besökta. Återfunnen på samtliga lokaler även 
om inte förutsättningarna känns optimala alltid.  
Tidig fältgentiana – Åtta av tjugotvå kända lokaler besökta, återfunnen på sex av 
dessa. Det mest positiva var att den återigen sågs på en lokal i Eksjö där den varit 
borta under flera år. Åtgärder har gjorts senaste åren, vilket har gett resultat. 
Sen fältgentiana – Tolv av fyrtionio kända lokaler har besökts, återfunnen på flertalet 
av lokalerna. OBS! – i år det främst lokaler som har varit positiva under lång tid som 
besökts! Det tråkigaste är att den ej återfanns på en lokal i ett Natura2000 område i 
Aneby – alldeles för dålig hävd. 
Gatmålla* – Vår enda kända lokal återbesökt, vi fann cirka 40 plantor. 
Kattmynta* – Tre av åtta lokaler besökta. Endast återfunnen med få ex. på en av 
lokalerna. Några av de återstående fem lokalerna är utgångna sedan länge, det är 
främst Tranås lokalerna som den bör eftersökas på. 
Klubbfibbla* – Vår enda kända lokal återbesökt, med negativt resultat. Inga 
förutsättningar för den där idag om inga drastiska åtgärder sätts in. 
Krypfloka* – Tre av tre lokaler besökta i två sjöar – Sävsjö och Storsjön, vi återfann 
den i Storsjön på två lokaler, varav den i det ena området var riklig. OBS! F-Gis.0048 
ej validerad, det var där vi inte återfann den. 
Mosippa – Nationell floraväktarart 2016. Trettioåtta av hundraelva kända lokaler har 
besökts. På sexton av dessa lokaler har den ej återfunnits. Antal varierar mellan 1-58 
plantor. Mosippa är en av de arter som har det tuffast i vårt län. 
Piggfrö* – En av två lokaler besökta, vi fann 19 plantor. Tyvärr hade man klippt med 
någon trimmer intill muren alldeles för tidigt, diskussioner bör föras med de som har 
hand om skötseln av Brahehus. 
Ryl – Endast tre av våra lokaler besökta, varav två med positivt resultat. 
Sjönajas* – Vår enda kända lokal återbesökt, inte räknad, men den är bedömd som 
stabil 
Smalbladig lungört – Endast en av våra tio lokaler besökta. 
 
VU-arter 
Flytsäv* – Tjugofem av tjugosex lokaler besökta, vi återfann den i sex utav femton 
sjöar/vattendrag. Samtliga sjöar/vattendrag besökta, var ett delområde i Södra Fyllen 



10

3 
 

som ej besöktes. Riklig i sjöarna Angsåssjön, Kvarnasjön samt Södra Fyllen, i 
vattendragen fann vi endast enstaka ex. 
Fläckmaskros* – Endast en av våra lokaler besökta. 
Fågelarv* – Två av två lokaler besökta varav den återfanns på en. 
Grenigt kungsljus* – Samtliga lokaler besökta, den återfanns bara på en av 
lokalerna. 
Grönskära – Sex av nio lokaler besökta, återfanns inte på någon, vattenståndet var 
ganska högt i Domenån och Domneå- samt Risbrodammen. 
Hartmansstarr – Endast tre av våra lokaler besökte, återfanns ej som fertil på en av 
lokalerna. 
Hedblomster* – Vår enda kända lokal besöktes, enstaka plantor återfanns. Här bör 
man diskutera med de som sköter fornminnet rörande skötseln, slåttern verkar ske för 
tidigt. 
Klockgentiana – Enstaka lokaler återbesökta 
Klotgräs* – Tjugoåtta lokaler återbesöktes av trettiofyra, dessa lokaler är i ett 15-tal 
sjöar. Vi återfann den endast i två sjöar, varav den var riktigt riklig i en av sjöarna.  
Klöversnärja/Ljungsnärja* – Vår enda kända lokal återbesöktes, utan att återfinna 
den. Tidpunkt för slåtter bör diskuteras med kommunen 
Knölvial – En av två lokaler besöktes, återfann den inte där. Återstår att besöka 
Tranåslokalen. 
Källblekvide – En av våra tio lokaler besöktes, återfann den inte där. 
Ljungögontröst – Endast fem av våra kända lokaler besöktes, den återfanns på 
samtliga lokaler. 
Loppstarr – Arton lokaler återbesöktes, den återfanns på tolv av dessa. 
Rutlåsbräken* – Tre av tolv lokaler besökta, varav en av dom är ny för året! Den 
återfanns (17 ex) på en av de äldre lokalerna. 
Stallört – Endast en av våra lokaler återbesökta 
Stickelfrö – Vår enda kända lokal besöktes, vi fann 11 exemplar. OBS! Göran, kan 
du försöka reda ut detta med Hans Thulin, är det två olika lokaler eller? 
Stortimjan – Endast två av våra lokaler återbesökta. 
Trollsmultron – Endast sex av våra kända lokaler besökta, den återfanns på samtliga 
lokaler även om det oftast var få ex.  
Vanlig backsippa – Endast 15-tal av alla våra kända lokaler besöktes, med återfynd 
på samtliga 
Åkersyska* – Vår enda kända lokal besöktes, ej återfunnen.  
 
Slåttergubbe, Slåtterfibbla, Lungrot m fl. arter kommer läggas in på AP med 
ExternID under vintern 
 
 
Föreningen Smålands Flora 
Margareta Edqvist 
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Floraväkterirapport 2016 

Jan Andersson, Samordnare Stockholms län. 

 

 

 Floraväkteri Stockholms Län 2016    
      

Kategori Antal besökta lokaler Varav nya lokaler Varav Ej återfunnen   
CR 5 3 1   
EN 150 8 70   
VU 254 68 53   
Totalt 409 79 124   
Guckusko finns inte med ovan då det inte är en FV-art (men finns nedan)   

      
Några arter:      
Art Antal besökta lokaler Varav nya lokaler Varav Ej återfunnen Kategori  
Ryl 24 3 3 EN  
Finnögontröst 3 0 2 EN  

      
Röd skogslilja 11 2 4 VU  
Fältgentiana 104 2 61 VU  
Hällebräcka 44 0 16 VU  
Backsippa 53 12 3 VU  
Slåtterfibbla 30 26 0 VU  
Knottblomster 2 0 0 VU  

      
Guckusko 10 0 3   

      
"Varav" syftar på totalt antal besökta arter i B-kolumnen    
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Kommentarer: 
Allmänt så har säsongen påverkats negativt av torkan på våren och försommaren. De flesta arter har 
varit fåtaligare i år jämfört med 2015. 
 
Hällebräcka hade ett dåligt år trol. beroende på torkan. Den är en pionjärart och försvinner efter några 
år pga biotopförändring. 
FV prioriterar gamla lokaler så läget är antagligen bättre än vad rapporten antyder. 
 
Fältgentiana -uppgifter i tabellen utgör en sammanslagning av alla tre varianterna (tidig, sen resp ej 
differentierad) 
Fältgentiana har problem liksom i övriga Sverige pga minskad eller ej optimal hävd. 
I Södermanlands-delen försvinner fältgentianan snabbt. Enda fyndet var 2 plantor i Tullinge 
(Himmelsboda). 
Den sågs också nära Stockholm med 2 plantor på Järvafältet (Sollentuna) där den inte synts på åtskilliga 
år. 
En närapå fullständig inventering av länets samtliga lokaler gjordes för att få en "ögonblicksbild" av 
status, hävdbehov, mm. 
Fältgentianan såg ut att ha ett bra år. De lokaler där den finns har hävdats/röjts kontinuerligt sedan den 
etablerade sig. 
Den försvinner snabbt pga igenväxning eller förändrad markanvändning, mer sällan pga långvarigt hårt 
bete (får eller hästar) 
Nyetablering sker ofta i kraftledningsgator eller skogsgrusvägar (försvinner när det växer igen). Även på 
flygfält (Arlanda inventerades ej 2016) 
 
Röd skogslilja har hittats på ytterligare två nya lokaler. På länets nordligaste lokal Mellingeholm 
återfanns den dock ej (observerades 2015) 
 
(Vanlig) backsippa har ett ganska gott läge. Vissa lokaler mycket rika. 
Stort projekt att flytta backsippe-plantor (samt utsåning m frön från bestånden) vid kanalområdet i 
Södertälje som håller på att byggas om av Sjöfartsverket (nyss sluss mm) 
Orsaken är att flera de gamla åsmarkerna (morän) kommer att bebyggas, kanalen breddas, mm. 
 
Finnögontröst hade ett dåligt år. Återfanns endast i Täby. Troligen har torkan påverkat. 
 
Dvärg- och rutlåsbräken var fåtalig eller helt borta på sina lokaler. Undantaget var en av lokalerna för 
dvärglåsbräken som troligen lyckades behålla sin fuktighet. Topplåsbräken återfanns också på sin lokal. 
 
Knottblomster: 2 av länets 6 aktiva lokaler (sedan 2000) lokaler har besökts med positivt resultat. Vi 
fortsätter med dem under 2017. 
 
Guckusko ser ut att må bra i länet. En del lokaler försvinner visserligen men det beror oftast på 
stugbyggen och annat. Under året har endast få av lokalerna besökts. 
 
Ebbe Zachrisson har dragit ned kraftigt på sina insatser under 2016 och det kommer att behövas 
nyrekrytering av aktiva floraväktare framöver för att (delvis) ersätta honom. 
 
Vidare finns ett ökande behov av att inventera länet på nya floraväktarlokaler. Det gäller exempelvis 
hällebräcka enl ovan. 
Ju fler botanister som är ute i markerna och floraväktar/inventerar desto större chans att hitta nya 
lokaler. Ev kan riktade insatser behövas. 
Allt detta kommer att diskuteras och planeras under våren 2017. 
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(Obs. Artlistan ovan listar enbart antalet lokaler där arten påträffats dvs lokaler med ”Ej återfunnen” 
tas ej med. I tabellen på första sidan har dock alla besök (CR, EN, VU) inkluderats oavsett om arten 
påträffats eller ej.) 
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Floraväktarverksamheten i Västernorrlands län 
 
 
Redovisning 2016 
 
Länssamordnare:  Olof Svensson 
Antal floraväktare: 24 personer har varit aktiva i någon omfattning. 
 (Ytterligare några är förhoppningsvis potentiella floraväktare.) 
 
  
Utgifter för floraväkteri under året hittills (fler poster kan ev. komma): 
 
 Reseersättningar till floraväktare inkl. länssamordnare  4 065 kr 
 Träffar med floraväktare samt deltagande i ängsseminarium  
 (Bräcke april, ca 10 deltagande floraväktare)   4 308 kr
 Porto och utskick till floraväktare      568 kr 
              ----------------------------- 
    Totalt    8 941 kr 
 
Verksamhet 
Vi har varit i huvudsak inriktade på att besöka som många lokaler som möjligt för CR-, EN- och VU-
arter. Lokaler, som besökts 2015 och då givit tillfredsställande resultat, har i flera fall prioriterats ner, 
även om årliga besök är önskvärda. Istället har vi sökt objekt som försummats under längre tid 
(exempelvis fältgentianalokaler som inte sett en floraväktare på tio år eller mer).  

Det totala antalet besökta lokaler för arter i dessa tre hotkategorier är 200, en inte 
obetydlig ökning från 2015. 

Det finns dock åtskilliga lokaler som fått vara obevakade alltför länge, och det finns 
fortfarande alltför få floraväktare i vårt län, och flera i och för sig intresserade personer har varit 
förhindrade att medverka under det gångna året. 
 
Status för några kritiska arter, korta beskrivningarr. 
 
Klådris. Verkar i regel leva tämligen gott utom på enstaka igenväxta lokaler. Tio lokaler besökta i år. 
 
Mosippa. Fortfarande har ingen av de två lokalerna kunnat brännas p.g.a. alltför torrt väder. 
Vid Hundberget i Torp fanns 53 plantor, varav 3 med blomstjälkar och 8 mycket små. Skogen vid 
växtplatsen är i tätaste laget.  
Lokalen Säteråsen i Haverö, som röjdes 2013, besöktes den 14 juli. Inga fruktstänglar men 10 av de 
13 plantorna nyetablerade Av bilder att döma fanns minst tre blommor, fler än på flera år. Tanken är 
nu att försöka bränna lokalerna nästa år.  
 
Ryl. Länets båda lokaler har på vårt initiativ röjts för 2 – 3 år sedan, bl.a. för ökat ljusinsläpp. På båda 
har totala antalet skott ökat, medan antalet florala skott i år uppvisar en kraftig nedgång. Orsak kan på 
den ena lokalen vara uppslag av sly, och där planeras en röjningsinsats. Vi avvaktar med spänning 
nästa års resultat.  
 
Fältgentiana. Allmänt kan sägas att arten står sig väl på de lokaler som hävdas på rätt sätt och har 
det mycket svårt där hävd saknas. Några nya (förut av oss okända) lokaler har tillkommit, andra har 
fått resultatet ”ej återfunnen”. Vi har inte blivit säkra på att skilja mellan tidig och sen varietet  
(blomningstiden är ett osäkert kriterium), så i åtskilliga rapporter skriver vi bara fältgentiana. Detta är 
något vi strävar efter att förbättra oss på. 
 
Grönskära. Lokalerna verkar tämligen stabila. Variationer i observerat antal kan bero på olika tidpunkt 
för besök och kanske även olika personer som besökt lokalen. 
 
Sanddraba. På lokaler med gott slitage (torra partier i betesmark; en lokal med sanddraba rikligt på 
en djurstig i en betesmark) står sig arten bra! På några lokaler med igenväxning är den utgången. 
Kort sagt status quo. (Samma beskrivning som 2015.) 

Bilaga 4
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Rysk drakblomma. Arten är extremt beroende av att marken är störd och saknar sammanhängande 
rotmatta. Den ena av två lokaler i Medelpad harvades våren 2014 efter att inga drakblommor iakttagits 
där på ett antal år, men varken 2015 eller 2016 kunde vi observera en enda drakblomma, däremot 
rikligt med grusviva och vitblära. Vi ligger fortfarande på från MBF för att hindra igenväxning. På en av  
lokalerna i Ångermanland har betet nu upphört, vilket är olyckligt. Framtiden verkar oviss. 
 
Låsbräknar. Inga större bestånd funna, utom möjligen för mån- och höstlåsbräken. 
 
Bergviol. I huvudsak stabil, även om antalet räknade plantor kan variera en hel del från till år. 
 
Hällebräcka, 54 plantor varav cirka hälften i blom eller i knopp, det största antalet på minst 5-6 år. 
 
Finnögontröst. Inte en enda planta hittades där den tidigare funnits på vår enda lokal. Däremot har 
en person funnit ett betydande antal ett stycke därifrån, men det råder oenighet om huruvida det 
verkligen är rätt bestämt fynd. Även beträffande lämplig skötsel råder oenighet. Länsstyrelsen är 
engagerad i frågan. 
 
Myrstarr. Ej besökt i år. Läget något ovisst. Minst två lokaler aktiva. Anteckningar finns om 14 äldre 
lokaler, som ej kommit med i floraväkteriet. Som regel är de svårfunna  p.g.a. okända eller mycket 
onoggranna lokaluppgifter. 
 
Slåtterfibbla. 46 rapporterade lokaler, flertalet nya. Det finns med säkerhet många fler, eftersom 
många av våra floraväktare anser den vara tämligen trivial och föga hotad, och därför håller igen med 
rapporteringen. 
 
Knottblomster. Totalt åtta lokaler. Fem besökta i år, tre med gott resultat, två utan återfynd.  
 
Antal besökta lokaler 
Under året har lokaler för floraväktararter i resp. hotkategori besökts enligt nedan. 
 
CR    4 besökta 
 
EN   81 besökta 
 
VU  115 besökta (därav 45 nya lokaler för slåtterfibbla) 
 
(NT  53 besökta (däribland 3 nornalokaler, en av dem uppenbart utgången) 
 
 
 
Anmärkning.  Natura2000-arter har inte funnits med i verksamheten.  
 
 
 
Söråker 2016-12-14 
 
Olof Svensson 


