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Sammanfattning av 2020 års floraväktarläger i Gnosjö  

Årets floraväktarläger hölls i Gnosjö 12-16 augusti. Vi var 15 deltagare, en av dagarna med förstärkning av 
ytterligare en person. Flera deltagare var vana floraväktare medan andra fick värdefull träning. Under 
dagarna åkte vi ut två och två åt olika håll och inventerade. På kvällarna summerade vi dagen, diskuterade 
svårigheter och planerade för nästa dag.  

Vi bodde på vandrarhem i anslutning till en idrottsanläggning i Gnosjö. Mysfaktorn var kanske inte så hög 
men det fungerade bra. Efter långa fältdagar i nära trettio graders värme var det skönt att komma in i 
skugga och få en dusch. Att det fanns ganska stora gemensamma utrymmen så vi kunde umgås utan att 
vara för nära varandra och att det var hög standard på städning var viktigt ett år som detta. Sista kvällen 
ordnade vi med gemensam mat från en lokal catering-firma som avnjöts vid långbord på vandrarhemmets 
uteplats.  

Fokusart under lägret var klockgentiana. Margareta Edqvist hade på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings 
län gjort en grundlig inventering av arten 2005. Nu ville vi få en mer aktuell bild av hur det står till för 
arten. Klockgentiana har en sydvästlig utbredning i landet och återfinns i nederbördsrika områden med 
fukthedar. I Jönköpings län finns arten i Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo och Sävsjö kommuner. 
Dessa kommuner fick därför utgöra vårt inventeringsområde. Då klockgentiana här främst växer längs 
sjöstränder kan ett högt vattenstånd göra dem svårinventerade. Vi hade dock tur. Trots lokala skyfall 
dagarna innan så hade vi bra förutsättningar för inventering på de flesta platser. Enstaka sjösystem hade 
lite högre vattenstånd och var därför svåra att komma åt.  

Då det är glest med floraväktare i denna västra del av länet passade vi på att floraväkta allt som det var 
bra inventeringstid för i mitten av augusti. Nedan ges en artvis sammanställning av våra besök. Totalt 
besöktes ungefär 240 lokaler. Vi var noggranna med att ta ordentliga koordinater och kunde på så sätt 
justera och precisera många floraväktarlokaler. Med detta nya data har också många äldre fynd i området 
kunnat valideras.  

Klockgentiana EN  

Klockgentiana eftersöktes på 60 lokaler. Arten hade ett ganska bra år och var i fin blom. Vi kunde 
återfinna arten på 37 lokaler. På fyra av dessa var förekomsten över 1000 skott. Sammanlagt blev det 
drygt 12 400 skott. Arten fanns kvar på de flesta av lokalerna från 2005. Två lokaler har sedan dess 
försvunnit då marken har schaktats och bebyggts. På fem av lokalerna från 2005 kunde arten inte 
återfinnas. Istället har några nya lokaler för arten hittats i Sävsjö kommun. Den samlade bedömningen är 
att läget för arten i området är ungefär detsamma som det var 2005.  

Sjötåtel VU  

Sjötåtel eftersöktes på flera lokaler runt sjön Flåren i Värnamo kommun. Charlotte Wigermo som är väl 
känd med arten från Skåne deltog i sökandet. Trots en hel dags letande kunde arten inte hittas. Det kan ha 
berott på högt vattenstånd eller att arten inte hade ett bra år just i år. Vi lämnade därför resterande 
lokaler i området till ett annat år.   
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Klotgräs VU  

Klotgräs eftersöktes på 15 av ungefär 30 kända lokaler i området. Flera av lokalerna såg ut att vara lämplig 
miljö för arten men trots idogt letande fann vi endast ett exemplar. Det verkar som att vi var ute vid fel tid 
på året för den här arten. Eller möjligen att den hade ett dåligt år. Vi lämnade därför resterande lokaler i 
området till ett annat år.   

Ljungögontröst VU  

Ljungögontröst hade ett bra år och vi fick se den i fin blom på flera platser. Arten eftersöktes på 15 av 19 
kända lokaler i området. Resterande lokaler kunde vi inte komma åt på grund av restriktioner vid 
Skillingaryds skjutfält. Arten återfanns på nio av de besökta lokalerna. Sammanlagt räknade vi drygt 6000 
plantor.  

Krypfloka VU  

Krypfloka eftersöktes på länets tre lokaler runt två närliggande sjöar i Gislaveds kommun. På två av 
lokalen återfanns arten med 120 respektive uppskattningsvis 100 000 plantor. 

Mellanlummer VU  

En lokal norr om Värnamo besöktes och där räknades 50 skott på två olika dellokaler. 

Ryl EN  

Ryl eftersöktes på två lokaler, på den ena räknades 14 skott och på den andra kunde arten inte återfinnas.  

Hartmanstarr VU  

Hartmansstarr eftersöktes på tre lokaler. På två lokaler vid Sävsjö, där arten tidigare varit känd och 
floraväktats uppstod huvudbry. Någon hartmansstarr stod inte att finna men väl den snarlika 
klubbstarren. Eller? Trots noggranna studier och jämförelser med alla medhavda floror på kvällen kunde vi 
inte med säkerhet artbestämma det vi hittat. Belägg skickades därför till Torbjörn Tyler vid Botaniska 
Museet i Lund för att studeras vidare. I naturreservatet Gärahovs storäng vid Vaggeryd hittades däremot 
en ”klockren” hartmansstarr. Där räknades 32 strån i en dikeskant, eventuellt kan det ha funnits fler i de 
delar som var slagna. 

Småvänderot VU  

Småvänderot eftersöktes på två lokaler i Labbramsängens naturreservat. Där arten påträffades i samband 
med inventering för Smålands Flora. Arten observerades senast 2011. Nu var vegetationen 
ogenomtränglig och arten bedöms inte längre finnas kvar. 

Hedblomster VU  

Länets enda lokal, vid domarringen i Smålandsstenar, besöktes men arten kunde trots idogt letande inte 
återfinnas.  

Stortimjan VU  
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Två av tre lokaler i området besöktes. Arten återfanns på en av lokalerna (ca 1 m2 i en vägren). 
Markägaren vidtalades och lovade att skydda arten. 

Åkersyska VU  

Åkersyska eftersöktes på en lokal där den senast sågs 1988. Miljön var idag förändrad och efter samtal 
med markägaren som mindes den sällsynta växten kom man fram till att den bör vara utgången sedan 
länge.  

Mörk solvända VU  

Denna underart av solvända eftersöktes på två av fyra kända lokaler i området. Underarten kunde dock 
inte återfinnas. Den ena lokalen var så förändrad så att den inte längre bedöms kunna hysa arten. Det bör 
nämnas att i Småland finns både ljus och mörk solvända, ofta växande på samma lokaler och med 
mellanformer så det är inte helt lätt.  

Skogskorn VU  

Länets enda lokal, vid Hindsekind öster om Värnamo, besöktes men arten kunde inte återfinnas.  

Lundäxing EN  

Lundäxing eftersöktes på två av tre kända lokaler i området och återfanns på en av dem. Den tredje 
lokalen låg på privat mark intill en herrgård och kunde därför inte nås.  

Hjärtstilla VU  

Hjärtstilla eftersöktes på sju lokaler. På en av dessa, vid kyrkan i Åker hittades fem plantor. På övriga 
lokaler verkar arten ha försvunnit. 

Lungrot VU  

Lungrot eftersöktes på 15 lokaler. Flera av dem var gamla uppgifter och vi hade inte förväntat oss att 
återfinna arten. Till vår överraskning återfann vi arten på sju lokaler, två av dem med rik förekomst där 
120 respektive 179 plantor räknades. 

Strandlummer NT och annex-art  

Strandlummer eftersöktes på 57 lokaler. Många av dem var äldre uppgifter från inventeringen av 
Smålands Flora och arten har inte tidigare floraväktats systematiskt i området. Arten återfanns på 12 
lokaler. Några av lokalerna utgjordes av sjöstränder med varierande vattenstånd och andra av gamla 
grustäkter och liknande platser där en mekanisk störning bidrar till att arten klarar konkurrensen. På flera 
av platserna var förekomsten ymnig. Vid Femkampsområdet i Vaggeryd var arten marktäckande på 335 
m2.  

Kung Karls spira  

Länets enda lokal för Kung Karls spira, Brunsekärret naturreservat, besöktes och där räknades drygt 600 
plantor. I Jönköpings län floraväktas arten trots att den inte är en hotad art, detta då det bara finns en 
känd växtplats här.  
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Fältgentiana EN 

Då inventeringslägret sammanföll med bra inventeringstid för sen fältgentiana så fick en grupp varje dag 
fokusera på denna och då i hela länet. Arten eftersöktes på 28 lokaler. Resultatet var nedslående då arten 
endast återfanns på nio lokaler. Vid Stensjö kvarn i Vaggeryds kommun räknades 2773 plantor men på de 
flesta lokaler var det endast enstaka plantor. På en av länets viktigaste lokaler, Repperda ängar, där arten 
tidigare förekommit talrikt hittade vi i år inte en enda. Arter som fältgentiana är helt beroende av hävden, 
inte bara att marken hävdas utan när hur stort betestrycket är och när på året. Ett lite för sent betessläpp 
eller ett högt betestryck just under fältgentianans tillväxtperiod kan vara förödande.  

Övriga fynd som gjordes när vi ändå var i farten 

I samband med inventeringen av fältgentiana räknades slåttergubbe (VU) på tio lokaler, slåtterfibbla (NT) 
på en lokal, finnögontröst (EN) på en lokal, backsippa (VU) på en lokal och dvärgseradella på en lokal. 
Dessutom snubblade vi över en ny lokal för slåttergubbe och en ny lokal för knärot (VU).  

Tack! 

Stort tack till er som deltog, som kämpade er igenom långa inventeringsdagar i trassliga snår och stark sol! 
Inte minst för att ni bidrog till fin gemenskap vilket gjorde gott ett år som detta. Tack också till Margareta 
som stöttade vid planeringen och Länsstyrelsen i Jönköpings län som bistod med kartutskrifter inför 
lägret! 

 

Sofia Lund, Nationell samordnare för Floraväkteriet, 2020-09-22 

 

 


