
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         

FLORAVÄKTARNA
Verksamhetsberättelse 2018

Den sällsynta nornan floraväktas i flera delar av landet, bland annat i 
Västerbottens län och i Pite lappmark. foto: Margareta Edqvist.
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FLORAVÄKTARNA – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
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 varje eller vartannat år. 
• sammanställning av information.

VERKSAMHET 2018
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 2019 
års arbete inletts. 

FLORAVÄKTARRÅDET
Floraväktarrådet hade sitt årliga möte i Nässjö den 6 december. Gruppen består av Mora 
Aronsson – ArtDatabanken, länsansvarig i Uppsala län, Ulla-Britt Andersson – SBF, 
Sebastian Sundberg – ArtDatabanken, Åke Widgren – länsansvarig i Blekinge samt Hen-
rik 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 m.m., en ny 
version av handledningen för Floraväktarna, kommande mötet för de regionala samord-
narna, ekonomi, läger, fokusarter 2019 m.m.

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 kring floraväktarverksamheten i landet. Det har handlat om att hålla 
föredrag om floraväktarverksamheten, att visa hur Artportalen 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 2018 har följande floraväktarområden besökts: Stockholms 
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län, Hallands län, Västernorrlands län, Skåne län, Södermanlands län och Östergötlands 
län. Besöken har varit uppskattade av föreningar och floraväktare i regionerna och uppen-
barligen 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).

ARTIKLAR OCH RAPPORTER 
Artiklar och rapporter som publicerats rörande floraväkteri och rödlistade arter under 
2018, se bilaga 1.

INFORMATION
• Facebook – Floraväktarna har en grupp sedan 2011 som nu heter Floraväkteri. Vid 

årsskiftet var 520 personer anslutna. För länssamordnarna finns även gruppen Flora-
väkteri Samordning

• Vilda Växter nummer 3 som utkom i september hade en artikel om årets ”Floraväktar-
läger. Malört. Strandviva och rysskörvel.”

NATIONELLT SAMORDNARMÖTE
Den 1–5 juni hölls ett samordnarmöte i Skellefteå, Västerbottens län för alla områdes-
ansvariga. Fokus under mötet låg på att gå igenom validering av våra floraväktararter i 
Artportalen. Under några fältdagar eftersöktes norna på ett antal lokaler.

FLORAVÄKTARKURSER
Helgen 18–20 maj genomfördes en kurs i Sandviken, Gästrikland, med ett tjugotal delta-
gare.

FLORAVÄKTARLÄGER
Ett floraväktarläger hölls i Norrbotten 5–9 augusti. Ett tiotal floraväktare utgick från 
Haparanda. Fokus låg på att söka efter praktnejlika, strandviva och bottnisk malört 
(se bild nedan). Dessa arter eftersöktes på 16 öar samt tidigare kända områden utmed 
kuststräckan Jämt ön till Haparanda. Rysskörvel eftersöktes på 28 kända lokaler, men vi 
återfann den på endast 10.

Bottnisk malört Artemisia 
campestris subsp. bottnica. 
foto: Margareta Edqvist.
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FLORAVÅRDANDE ÅTGÄRDER
Under 2018 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 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 genomföra olika åtgärder.

MÖTEN MED MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER
Under det gångna året har Margareta deltagit och medverkat i bland annat följande 
möten och verksamheter:
• ArtDatabanken, Artportalsrådet m.m. rörande Artportalen
• Nationell valideringsgrupp för kärlväxter
• Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala 
• Workshop i Göteborgs botaniska trädgård om odling och utplantering av mosippa

ARTPORTALEN
Arbetet med att mata in floraväktarbesök till Artportalen har fungerat bra 2018, men 
ännu saknas vissa funktioner som skulle underlätta arbetet. 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. Den 20–21 
oktober hölls en valideringsworkshop i Uppsala med ett tjugofemtal deltagare. Flera pro-
jekt har kommit igång bra med valideringen av floraväktardata, alltså de hotade kärlväx-
terna som ingår i floraväkteriet. 

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

REDOVISNING AV ANTAL ÖVERVAKADE LOKALER 2018
Sammanlagt har 5786 lokaler besökts 2018 för de hotade arterna (se diagram ovan). 
Antalet besökta lokaler är något lägre än förra årets, vilket säkert beror på den varma och 
torra sommaren. Närmare 1500 lokaler har besökts för nära hotade (NT) arter. 

År Hotade Hotade ej EU Hotade EU NT EU LC EU Andel EU
2005 3071
2006 3431
2007 3627
2008 3455
2009 3591
2010 5896
2011 4204
2012 4285
2013 4900
2014 5200
2015 7300
2016 6467
2017 5660 1232 152 299 23%
2018 4950 926 187 218 21%
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Annex II/IV/V arter i EU:s art- o habitatdirektiv: Floraväktarna har besökt 628 lokaler 
för Annex 2 & 4 + 727 för Annex 5.

 Vissa län/områden har ökat eller ligger på den nivå de brukar i sin verksamhet, men 
några län/områden har minskat sina floraväktarbesök.

Runt 500 floraväktare har varit aktiva i landet under 2018. 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 2018 års floraväktarverksamhet och beviljades 900 000 
kronor. Totalt har föreningen disponerat 900 000 kronor för att finansiera 2018 års 
regionala floraväktarverksamhet. Naturvårdsverket tillförde, via ArtDatabanken, 70 000 
kronor öronmärkta för eftersök av norna i Västerbottens län och Pite lappmark samt 
strandviva, bottnisk malört och ryssnarv i Norrbottens län inom den biogeografiska upp-
följningen.

Under året har ersättningar för arbetet med 2017 års regionala floraväktarverksamhet 
fördelats och utbetalas till landets botaniska föreningar.

Svenska Botaniska Föreningen har sökt 900 000 från Naturvårdsverket ”Bidrag till 
ideella miljöorganisationers arbete” för 2019 års floraväktarverksamhet. Föreningen har 
ännu inte fått besked om ev. tilldelning.

Stort tack till alla som på något sätt bidragit till Floraväktarverksamheten 2018!

Bilagor:
1. Artiklar och rapporter från 2018 
2. Floraväktarverksamheten i Bohuslän 2018 
3. Floraväkterirapport Värmland 2018 
4. Floraväktarrapport Öland 2018
5. Redovisning av Floraväkteriverksamheten i Östergötland år 2018

Svenska 
Botaniska 
Föreningen
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Bilaga 1

Artiklar och rapporter från 2018
Svenska Botanisk Tidskrift och Vilda Växter
Aronsson, N. (2018) Malört, strandviva och rysskörvel. Vilda Växter 2018 (3): 14-17.
Ljungstrand, E. (2018) Två underarter av hängstarr även i Norden. Svensk Bot. Tidskr. 112: 41-

47.
Nilsson, S. G. (2018) Sjötåtels ekologi vid den oreglerade Möckeln. Svensk Bot. Tidskr. 112: 22-

31.
Pleijel, H. (2018) Åkerfibbla och andra ogräs i en sydhalländsk kustbygd. Svensk Bot. Tidskr. 112: 

176-185.
Rosquist, G. m fl. (2018) Bevarande av akut hotade kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 112: 316-325.

Regionala tidskrifter
Andersson, J. (2018) Floraväktarresa i augusti 2017. Fältgentiana, ryl och vit kattost i norra 

Stockholms län. Daphne 29 (1): 18-21.
Andersson U.-B. & Gunnarsson, T. (2018) Växtsäsongen 2018 och några mer intressanta fynd. 

Krutbrännaren 27: 27-35.
Bäckström, L.-Å. (2018) Ryssbräken vid Albacken. Rödbläran 30 (1): 20-23.
Fröberg, L. (red.) (2018) Fyndrapporter 2018. Blekingebläddran 2018: 20-22. 
Fröberg, L. & Johansson J. T. (2018) Toppjungfrulin – en hotad art i Skåne. Botaniska Notiser 

151 (1): 43-52.
Hellman, L. (2018) Strandvallmo funnen i Styrsö socken. Calluna 34 (3): 7.
Johansson, J. T. (2018) Sandnörels historia i Skåne. Botaniska Notiser 151 (2): 1-10.
Johansson, J. T. (2018) Sandvedeln och dess historia i Skåne. Botaniska Notiser 151 (3): 16-28.
Johansson, J. T. (2018) Ska även raggarv försvinna från Skåne? Botaniska Notiser 151 (4): 9-28.
Johansson, M. & Sahlin, E. (2018) Rödlistan för Västergötland med kort floraväktarrapport 

2017. Calluna 34 (2): 2-21.
Marklund, E. (2018) Floraväkteriet i Västmanlads 2017. Blåsippan 10 (1): 19.
Nettelbladt, M. (2018) Anmärkningsvärda växtlokaler & -fynd i PL 2017 med tillbakablick på 

gångna år. Fjällrutan 9 (1): 18-23
Nilsson, S. G. (2018) Sjötåteln i Småland. Parnassia 31 (2): 9-17.
Olsson, K.-A. & Wigermo, C. (2018) Dikesskräppa I Skåne. Botaniska Notiser 151 (2): 11-14.
Olsson, K.-A. & Wigermo, C. (2018) Borstsäv i Skåne Botaniska Notiser 151 (4): 29-32.
Petersson, J. (2018) Nyheter i Gotlands flora 2017. Rindi 38: 3-16.
Ståhl, P. (2018) Floraväkteriet 2017. VÄXter i Häsingland och Gästrikland 36 (1): 25-27.
Sundberg, S. (2018) Gråmalva Malva thuringiaca kring Uppsala. Daphne 29 (1): 14-17.
Svensson, S. (2018) Mosippor i Herrljunga. Calluna 35 (1): 12.
Svensson, Å. & Wigermo, C. (2018) Vattenstånds i Skåne Botaniska Notiser 151 (4): 33-35.
Thulin, M. (2018) En ny lokal för gotlandsranunkel upptäckt i Ardre. Rindi 38: 47-49.
Troschke, T. (2018) något om kunskapsläget för mosippa i Hälsingland. VÄXter i Häsingland och 

Gästrikland 36 (1): 21-24.
Widgren, Å. (2108) Krypfloka i Blekinge. Blekingebläddran 2018: 16-19.
Widgren, Å. (2018) Skaftslamkrypa i Mäen. Parnassia 31 (1): 5-8.
Widgren, Å. (2018) Vildris vid Tånnerydsdammen i Markaryds kommun. Parnassia 31 (2): 1-4.
Wigermo, C. (2018) Backsilja i Skåne. Botaniska Notiser 151 (2): 39-43.
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Bilaga 2

Floraväktarverksamheten i Bohuslän 2018

Årets floraväktarverksamhet har präglats av den stora torkan, som drabbat våra 
kalktorrängar mycket hårt. Ett tag i slutet av sommaren syntes det i det sorgligt 
torra gräset endast enstaka blommor av rödklint på 2-5 cm höga stjälkar. Framåt 
höstkanten, då regnet börjat komma kunde man se sommarblommor av många 
arter i ynkliga exemplar som i alla fall vågat sig upp och gjorde försök att blomma. 
Blåklockornas klockor var bara hälften så stora som vanligt och sandlöken började 
växa från torra lökar som låg ytligt på bara fläckar i torrängen. 

Årets floraväktarverksamhet tog sin början med ett planeringsmöte den 25 mars i 
Uddevalla. Efter mjukstart med lite fika började diskussioner om vad som skulle pri-
oriteras under det nya året. En tid ägnades också åt vad som kan förbättras i vår verk-
samhet, till exempel att fotografera både lokalen och den aktuella växten när man 
besöker en floraväktarlokal. Efter lite jämförande diskussioner om hur vi beter oss 
när vi hittar en ny lokal gled samtalet in på vad vi skulle prioritera under året. Vi tog 
också upp hur vi på bästa sätt skall rapportera våra fynd på Artportalen.

Så till verksamheten i fält under året.

1 maj samlades en skara förväntansfulla på Ramsvikslandet för att leta efter sandviol. 
Trots den sena våren höll sandviolen tiden och hade börjat blomma och vi räknade 
den på åtskilliga lokaler. Detta var startskottet till att leta både sandviol och andra 
vårblommor på hemmaplan senare.

I mitten av juni träffades ett litet antal floraväktare i Munkedal för att bese en lokal 
för trollsmultron. Sedan vi besett den här lokalen, var det dags att i grupp besöka 
andra kända lokaler för arten.

I mitten av juli var det dags för den stora händelsen. Vi hade i god tid bokat två lä-
genheter med plats för 10 personer på Sydkoster och ordnat med båt för att besöka 
småöarna och vi hyrde cyklar för att ta oss fram på Syd- och Nordkoster. Det blev 
bra dagar med många besök på lokaler, som inte blivit besökta på länge, men tyvärr 
påverkades allt av den stora torkan, som ofta gjorde det omöjligt att identifiera gräs 
och starr och som gjorde besök på klippstränder meningslösa eftersom alla hällkar 
var totalt uttorkade.

Naturligtvis har den största verksamheten ändå bedrivits mer eller mindre på hem-
maplan, när man ensam eller i små grupper kollat hur det står till på floraväktarloka-
lerna. 

Koster-äventyret tog en stor del av våra tilldelade medel, cirka 15000 kr. Ungefär lika 
mycket har gått till ersättning för resor med båt, bil och andra färdmedel. En ny GPS 
med karta skall också inköpas för att ersätta mycket gamla apparater. 

Vi har problem med folk till floraväkteriet. Många av de gamle jobbar fortfarande 
aktivt, men en del är lite skröpliga så det blir mindre gjort.  På Tjörn har vi fått två 
nyinflyttade, som har satt fart. Det syns på sammanställningen. 

Till våren måste vi komma på något bra sätt att rekrytera ett antal nya floraväktare.
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Bilaga 3

Floraväkterirapport Värmland 2018 
 
En träff med Länsstyrelsen i mars. I övrigt ingen organiserad verksamhet. 
 
9 floraväktare med behörighet varav endast tre (varav en endast delvis) rapporterar med lokal-ID 
(drygt 50 rapporter). Övriga lägger in på den öppna artportalen.  
 
5 rapportörer med viss anknytning till Värmlands Botaniska Förening (VBF). 
 
Dessa 14 rapportörer står för merparten av återbesöken. 
 
Ca 35 övriga rapportörer. Bland dessa finns kommunbiologer, länsstyrelseanställda, inventerare från 
skogsstyrelsen och trafikverket, några kända botanister från andra län samt, för mig, helt okända 
namn. Denna grupp står för till stor del för nyfynd men endast ett fåtal återbesök. 
 
För VBF kommer fortfarande inventeringen av landskapets kärlväxtflora i första hand så floraväkteriet 
kommer lite på undantag. 
 
Sammanställning över besök 2018.  
Merparten av nyfynden är från 2018 men det finns några från tidigare år. 
 
 
 

 
Besökta arter 2018   

Återbesök 
(varav ej 
återfynd) 

Nyfynd 
2018     

Besökta arter 2018   
Återbesök 
(varav ej 
återfynd) 

Nyfynd 
2018 

RE Karakåsbjörnbär 1     NT Fyrling 1 3 

       NT Granspira   1 

EN Fältgentiana, tidig 3     NT Kavehirs   1 

EN Mosippa 22    NT Knärot  9 

EN Ryl 1     NT Myskmåra  4  

EN Skaftslamkrypa 4 3   NT Månlåsbräken 1 1 

       NT Pilblad 2  21 

VU Frösöstarr 1    NT Rödlånke 3 15 

VU Grönskära 6 9   NT Skogsklocka 9 2 

VU Klotgräs 3 5   NT Sommarfibbla 2 2 

VU Mellanlummer 2    NT Strandlummer 4 2 

VU Nordslamkrypa  3 (1) 8   NT Svedjenäva   2 

VU Rutlåsbräken 1    NT Ävjebrodd 3  10 

VU Röd skogslilja 2     NT Ävjepilört 9  1 

VU Skogssvingel 1 1       

VU Slåtterfibbla 2    LC Guckusko 7(1)  

VU Slåttergubbe 5 6       

VU Åkerrättika 1        

VU Äkta daggvide 5 (1)     Totalt 32 taxa 118 (3) 102 

           
 
 
 
 
Karlskoga 2018-11-23 
 
Owe Nilsson 
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Floraväktarrapport Öland 2018

Riktade insatser

Samtliga kända lokaler för silverviol Viola alba utanför trädgårdar besöktes under året och 
arten återfanns på alla utom en lokal. Detta gjorde vi under en gemensam exkursion vilket 
förhoppningsvis kan locka nya floraväktare framöver. 

Under året har vi försökt lägga extra fokus på eftersök av kal knipprot Epipcatis phyllanthes 
och stor sandlilja Anthericum liliago. Den torra och varma sommaren gjorde det svårt att 
finna några växter främst på det förtorkade alvaret. På flera kända lokaler för stor sandlilja 
kunde inga plantor återfinnas, troligen alltför hårt bete för att kunna identifiera dem? På sikt 
kan hårt bete medföra att växten försvinner när den inte får tillfälle att blomma och gå upp 
i frukt utan bli avbetad dessförinnan. Som motvikt var det glädjande med den rika förekom-
sten av stor sandlilja på Karum alvar, Högsrum sn (Ölands nordligaste lokal). Eftersom fåren 
släpptes på först senare under säsongen kunde inte mindre än 780 sandliljorna räknas i bör-
jan av juni månad. Vad gäller kal knipprot verkar igenväxning vara ett hot mot förekomsterna 
men också överdriven städning av väg- och stigkanter med gräsklippare. Vi ämnar fortsätta 
våra eftersök av dessa växter även nästa säsong och hoppas då på ”bättre väder”. 

Negativa trender 
Tråkigt nog orkade inga plantor av röllikesnyltrot Orobanche purpurea komma upp i torkan; 
detta gällde även den lokal där den varit årsviss sedan upptäckten 2002.  
Skärblad Falcaria vulgaris slogs av på en av sina vägkantslokaler (Ås sn) trots att lokalen 
märkts ut för att förhindra just detta.  
Honungsblomster Herminium monorchis hade ett dåligt år, troligen pga. torkan; på flera 
lokaler eftersöktes den utan återfynd. 
Ljungsnärja Cuscuta epithymum hade också ett dåligt år.  
Kransborre Marrubium vulgare förefaller vara borta från två lokaler, i nuläget finns den en-
dast kvar på tre lokaler. Dessutom finns kransborre i odling i några trädgårdar (med öländskt 
frömaterial).

Positiva trender/fynd 
Ny lokal för skärblad i Högsrum socken. Arten tål inte alls bete men kan tydligen komma fram 
rikligt när åkrar läggs i träda eller betet åtminstone tillfälligt upphör. Samtidigt får inte loka-
lerna växa igen, en knepig balansgång.  
Flera nya lokaler för taggkörvel Anthriscus caucalis.  
Ny lokal för huvudarun Centaurium eryhtraea var. capitatum , Persnäs sn. Öland har de enda 
svenska lokalerna för denna art.  
Ny lokal för källgräs Catabrosa aquatica, Hulterstad sn; få aktuella fynd på Öland och denna 
lokal var ett sötvattenutflöde på en havsstrand, just den typ av lokaler där Rikard Sterner ofta 
fann den i början av 1900-talet.  
Några nya lokaler för vit kattost Malva pusilla som annars verkar ha minskat på Öland. Sedan 
odlingen av sockerbetor upphörde ses den idag mest i potatisåkrar och ruderatmiljöer.  
Åkerrättika Raphanus raphinistrum hittades i en sandig havreåker, arten är numera inte ens 
årsviss på Öland.  
Återfynd av näbbtrampört Polygonum oxyspermum på en lokal i Högby socken där den se-
nast sågs på 1990-talet.  
En ny och rik lokal för fältnarv Sagina aptela upptäcktes på Stora alvaret (belägg granskat av 
Erik Ljungstrand & Thomas Karlsson).  
Ny lokal för sammetsbockrot Pimpinella saxifraga subsp nigra i en betad torräng norr om 
Resmo kyrka.  
Två nya lokaler för hartmansstarr Carex hartmanii. Växten förefaller att hålla sig kvar även på 
lokaler som delvis vuxit igen.  
Sandnejlika Dianthus arenarius hittades med en planta. Nu rör det sig väl knappast om 
någon etablering utan arten är med största säkerhet odlad i närheten och spridd till lokalen 

Bilaga 4
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där den dock inte förefaller att vara odlad.  
En dellokal för strandlummer Lycopodiella inundata hittades i nära anslutning till den ak-
tuella. Tyvärr håller den ursprungliga lokalen på att växa igen men på den nya finns bättre 
förutsättningar för att strandlummer ska finnas kvar, åtminstone under några år.  
För första gången på ett par år fanns åter dvärglåsbräken Botrychium simplex på sin primär-
lokal, trots torkan kunde 8 minimala plantor hittas.  

Insatser under året 
ÖBF och Länsstyrelsen ska ha möte med Trafikverket i november 2018 om lämplig skötsel 
av de öländska vägkanterna framöver. Nummer 2 2018 av vår tidskrift Krutbrännaren hade 
fokus på ovanliga och rödlistade växter i vägkanter och hur de bäst gynnas. 

En talldunge i ett naturreservat gallrades och riset låg kvar och täckte flera bestånd med ryl 
Chimaphila umbellata. ÖBF försökt så gott det gick att ta bort riset. Länsstyrelsen är vidtalad 
och riset ska plockas bort inom det snaraste.

Samtliga lokaler för kalkkrassing Sisymbrium supinum (477) och alvarstånds Jacobaea vul-
garis subsp. gotlandica (221) har lagts in med floraväktar-ID liksom lokaler för alvarmalört 
Artemisia oelandica (27) utanför Stora alvaret. Detta tog sin lilla tid!

I princip samtliga floraväktarlokaler som besökts under 2018 har validerats enligt rekommen-
dationen som skickats under hösten. 

Ett inomhusmöte i februari hölls med genomgång av funktioner i Artportalen, främst med in-
riktning på floraväkteriet. En duktig och under året flitig floraväktare fångades upp vid denna 
aktivitet.

Besökta lokaler under 2018

CR 14 lokaler

EN 123 lokaler

VU 320 lokaler

NT 3 lokaler (strandlummer & gulyxne)

Annex-arter (ej rödlistade) 40 lokaler (guckusko, alvarmalört, kalkkrassing & alvarstånds) 

Summa besökta lokaler 500

Gårdby 2018-11-11

Thomas Gunnarsson 
floraväktaransvarig Öland
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Redovisning av Floraväkteriverksamheten i Östergötland år 2018

Inledning

Floraväkteriet drivs i Östergötland av Länsstyrelsen. Ett viktigt syfte med denna ordning är att 
kunna integrera verksamheten med både miljöövervakningen och ÅGP-verksamheten. För 
flera hotade kärlväxter finns åtgärdsprogram. För Östergötlands del är det framför allt arter 
som fältgentiana, mosippa och finnögontröst som är föremål för uppföljning och åtgärder. 
Inom floraväkteriverksamheten har vi dock ett betydligt större urval arter som övervakas. 
Strategin är att välja ut ett antal rödlistade kärlväxter som får representera olika naturtyper. 
Naturtyperna är i sin tur kopplade till våra gemensamt uppsatta miljömål. Miljömål 1 som 
berörs av floraväkteriet i Östergötland är Levande sjöar och vattendrag – arter knutna till 
limniska strandmiljöer – tre arter – revsvalting, rödlånke och strandbräsma. Miljömål 2 är 
Myllrande våtmarker – arter knutna till rikkärr och kalkfuktäng – fem arter – gulyxne, ho-
nungsblomster, knottblomster, luktsporre och ängsgentiana. Miljömål 3 är Levande skogar 
– arter knutna till barr- och lövskogar – fyra arter – mosippa, ryl, rödsyssla och skogsklocka 
samt arter knutna till lövskog – fyra arter – kal knipprot, skogssvingel, strävlosta och ärt-
vicker. Miljömål 4 är Ett rikt odlingslandskap – arter knutna till gårdsmiljöer, ruderatmark, 
stäppartad torräng, ängs- och hagmarker samt åkerogräs – grupp 4A är gårdsmiljöer och 
ruderatmark – fem arter – esparsett, hjärtstilla, luddvicker, paddfot och vit kattost. Grupp 4B 
är stäppartad torräng – tre arter – drakblomma, luddvedel och toppjungfrulin. Grupp 4C är 
ängs- och hagmarker – sex arter – finnögontröst, fältgentiana, granspira, hartmanstarr, ljun-
gögontröst och spindelört. Grupp 4D är åkerogräs – fyra arter – klätt, pukvete, riddarsporre 
och spikvallmo. Miljömål 5 är Ett rikt växt- och djurliv – med ett exempel på en hotad växt i 
Östergötland – en art – guckusko (som dock inte är med på den nationella rödlistan).

Lokaler för ovan nämnda arter prioriteras i den totala artstocken av rödlistade kärlväxter i 
Östergötland. I verkligheten blir det dock även ett flertal andra arter som väktas varje år. Det 
beror på att vissa deltagare har sina favoritarter och favoritlokaler och sådana aspekter är 
också viktigt att ta hänsyn till.

Floraväkteriet 2018

Det finns över 200 i vårt floraväktarregister men under årens lopp har flera avlidit, blivit äl-
dre och/eller flyttat från området och slutat med floraväkteri i Östergötland. För närvarande 
kan ett 80-tal personer betraktas som fortfarande aktiva inom floraväkteriet. Under 2018 
fick 61 personer 379 kartor med lokaler att besöka. Hittills har det inkommit 207 godkända 
rapporter i floraväkteriet varav en del inte fanns med i utskicket. Inkluderat i dessa siffror är 
också att Margareta Edqvist på uppdrag av Länsstyrelsen rapporterat 16 lokaler för fältgen-
tiana (se tabell). Av dessa 207 rapporter observerades arten på 155 lokaler. Det kan noteras 
att det i artportalen finns ca 800 rapporter om rödlistade arter i Östergötland 2018, när man 
tagit bort ask, alm samt utdöda och ospontana arter.
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Utfallet art för art

Resultatet art för art visas nedanstående tabell. För exempelvis fältgentiana så visar det to-
tala utfallet att arten hittades på endast 8 av 33 besökta lokaler. Den liksom flera andra arter 
visar en snabb tillbakagång. Eftersom floraväkteriet dessutom bara besöker kända lokaler 
och bland dessa i första hand lokaler där chanserna att påträffa växterna är rimliga, så är för-
modligen trenden i det stora hela ännu mera negativ.

HK Artnamn Vetenskapligt namn Ant besök Ant fynd
CR Sankmaskros Taraxacum pseudosuecicum 1 1
EN Stor sandlilja Anthericum liliago 8 6
EN Strandbräsma Cardamine parviflora 2 2
EN Stinkmålla Chenopodium vulvaria 1 1
EN Ryl Chimaphila umbellata 13 12
EN Finnögontröst Euphrasia officinalis subsp. officinalis 6 5
EN Fältgentiana Gentianella campestris subsp. campestris 11 1
EN Sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris 17 4
EN Tidig fältgentiana Gentianella campestris var. suecica 5 3
EN Grusnejlika Gypsophila muralis 1 0
EN Luddvedel Oxytropis pilosa 3 3
EN Piploka Pleurospermum austriacum 2 2
EN Mosippa Pulsatilla vernalis 24 21
EN Ärtvicker Vicia pisiformis 6 6
VU Slåttergubbe Arnica montana 1 1
VU Rutlåsbräken Botrychium matricariifolium 1 1
VU Hartmansstarr Carex hartmanii 1 1
VU Röd skogslilja Cephalanthera rubra 1 1
VU Skogssvingel Drymochloa sylvatica 4 4
VU Honungsblomster Herminium monorchis 2 2
VU Slåtterfibbla Hypochaeris maculata 3 3
VU Äkta hjärtstilla Leonurus cardiaca subsp. cardiaca 1 0
VU Vit kattost Malva pusilla 1 1
VU Toppjungfrulin Polygala comosa 12 8
VU Spetsnate Potamogeton acutifolius 3 2
VU Vanlig backsippa Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris 7 7
VU Vanlig luddvicker Vicia villosa subsp. villosa 1 1
NT Vanlig åkerkulla Anthemis arvensis subsp. arvensis 2 2
NT Paddfot Asperugo procumbens 2 2
NT Skogsklocka Campanula cervicaria 19 19
NT Riddarsporre Consolida regalis 2 2
NT Klasefibbla Crepis praemorsa 1 1
NT Skogsfru Epipogium aphyllum 1 0
NT Gulyxne Liparis loeselii 1 1
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NT Rödlånke Lythrum portula 2 1
NT Korskovall Melampyrum cristatum 5 3
NT Granspira Pedicularis sylvatica 7 5
NT Spindelört Thesium alpinum 22 15

Guckusko Cypripedium calceolus 1 1

Sen ängsgentiana Gentianella amarella var. amarella 1 1

Pukvete Melampyrum arvense 3 3

207 155

De medel för verksamheten som vi har fått har huvudsakligen använts till reseersättningar 
och portokostnader. Dessutom har åtgärdsprogramsverksamheten på Länsstyrelsen finansi-
erat inventeringen av fältgentiana, vilket är en treårig satsning på just den arten.

Framtiden

Den pågående florainventeringen i Östergötland kommer förhoppningsvis att både generera 
nya floraväktare, men också nya floraväkterilokaler. I vinter kommer det också att tryckas en 
ny floraväkterirapport.

Länsstyrelsens ambition är också att starta upp valideringsarbetet kring floraväkteriarterna 
samt att styra verksamheten tydligare mot de prioriterade arterna.

De personer som arbetat med den administrativa delen av floraväkteriet under 2018 är 
Monika Sunhede, Kjell Antonsson och Therese Åström. 
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