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Floraväkteriet i Västmanlands län 2019 
  
Under året har till dags dato totalt 461 besök registrerats i projektet på sammanlagt 281 lokaler 

för nationellt rödlistade växter och 126 lokaler för länslistade växter, totalt 406 lokaler. Antalet 

rapporter i Artportalen för floraväktararterna är betydligt större, totalt 717 poster, beroende på 

att flera rapportörer enligt önskemål detaljerat redovisat enskilda plantor eller bestånd. Vid 

inläggningen i projektet har rapporterna samlats till befintliga eller i många fall nya lokaler. 116 

lokaler är nya för året, huvudsakligen NT-arter som fortfarande har ganska god förekomst i länet. 

Totala antalet registrerade lokaler uppgår nu till 2448. 

Fjolårets sommartorka har medfört att flera torkkänsliga arter utvecklats dåligt. Till exempel har 

gentianorna uppenbarligen lidit svårt av torkan och återfynd saknas på flera av lokalerna.   

Fördelningen av besöken på kategorier är som följer.   

Akut hotad - CR  

Enda CR-klassade kärlväxten i länet är skogsalm, som inte är föremål för floraväkteri. 

Starkt hotad - EN  

Totalt 42 besökta lokaler enligt följande.  

 

Art  Besökta lokaler  Lokaler med fynd  

Finnklint 1 1 

Fältgentiana 8 3 

Grusnejlika 1 1 

Knippnejlika 1 1 

Kärrnäva 1 1 

Mosippa 21 21 

Ryl 9 9 

 

Kommentarer: Flera av lokalerna är mycket små med ett fåtal plantor. Fältgentianan har som 

nämnts uppenbarligen påverkats kraftigt negativt av torkan. Mosippförekomsterna är stabilare 

men flera av lokalerna består bara av någon enstaka planta. Floraväktare medverkar i skötseln av 

miljöerna för såväl fältgentiana som mosippa och ryl. Verksamheten sker i samråd med och ofta i 

samverkan med Länsstyrelsen. 

Sårbar - VU  

Totalt 64 lokaler för sårbara arter har besökts.  
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Art Besökta lokaler Lokaler med fynd 

Hartmansstarr 2 1 

Hällebräcka 10 10 

Knölvial 3 3 

Luddvicker 1 0 

Lungrot 5 5 

Mellanlummer 3 3 

Slåtterfibbla 16 14 

Slåttergubbe 3 3 

Stor låsbräken 1 0 

Toppjungfrulin 1 1 

Vanlig backsippa 16 16 

Åkerrättika 3 2 

 

Kommentarer: Ett antal nya lokaler för slåtterfibbla har tillkommit och ett par nya lokaler för 

slåttergubbe har lyfts in i floraväkteriet, dock oklart om ursprunget. Insådd eller inplantering kan 

ha skett. Lokalerna för hällebräcka i Arboga kommun har inventerats av Länsstyrelsen inom 

ramen för ÅGP. 

Nära hotad - NT  

Totalt 180 registrerade lokaler för NT-arter har besökts under året. Toppar listan gör skogsklocka 

(50 lokaler, 41 fynd), knärot (19, fynd på samtliga), klasefibbla (17, fynd på samtliga), 

backsmörblomma (16, fynd på samtliga), backtimjan (10, fynd på samtliga) och backklöver (10, 

fynd på samtliga).  

Många av lokalerna är nyregistreringar, särskilt för ”backarterna” i Mälarnära miljöer. Även 

knärotslokalerna är i stor utsträckning nya. Skogsklockan som i floraväkteriets barndom var 

hotklassad hänger med som en intressant art att följa. Inga för länet nya NT-arter har påträfffats. 

Länsarter  

Totalt 125 lokaler för arter på länslistan har besökts. Flera av lokalerna är nyregistreringar.  

Nytillagd i listan är skånefibbla med sin första lokal i länet. Försvunnen från länet efter fjolårets 

torka är sannolikt taggbräken från sin enda lokal i Skinnskatteberg. 

En översyn av länslistan kommer att göras under 2020 i samband med att den nya rödlistan 

presenteras. 

Art- och habitatdirektivets annexarter 

Av art- och habitatdirektivets kärlväxtarter förekommer i länet endast ävjepilört och hällebräcka 

(annex 2) samt slåttergubbe och lummerarter (annex 5). De tre förstnämnda ingår i floraväkteriet 

och samtliga kända lokaler är registrerade.  Av lummerarterna är strandlummer och 

mellanlummer föremål för floraväkteri. 

Validering 

Kvalitetsgranskning av lägesuppgifter sker löpande i floraväkteriet. I relativt få fall finns 

artbestämningstveksamheter där man behöver anlita externa granskare.  Valideringen i 

Artportalen har påbörjats.  



 2019-11-29 
 

3 
 

Floraväktare och rapportering  

I projektet är 14 registrerade floraväktare mer eller mindre aktiva. Flera andra personer har också 

rapporterat förekomster som lagts in i floraväkteriet. Flera floraväktare har rapporterat direkt i 

projektet i Artportalen. 

Floravårdande insatser 

Floraväktare har initierat och medverkat i skötsel av flera av lokalerna genom åtgärder som 

buskröjning och bekämpning av annan konkurrerande vegetation eller mer generellt genom 

biotopvårdande åtgärder i omgivningarna, t.ex. slåtter. I samband med torka har också vattning 

förekommit i vissa fall. Insatser görs för såväl hotade arter som regionalt skyddsvärda arter. De 

biotopvårdande åtgärderna sker delvis i regi av lokala naturskyddsföreningar. Floraväktare 

initierar och medverkar också i projekt som rör insåning och utplantering.  

Övrigt 

Information om floraväkteriet har lämnats vid föreningens årsmöte och höstmöte.  

Einar Marklund deltog i träffen i Örebro län den 17-19 maj för floraväktaransvariga. 

Bidraget till verksamheten har liksom tidigare år använts till reseersättning till floraväktare och till 

kostnader i samband med administrationen. 

Bearbetningen i Artportalen av floraväkteridata har gjorts av Bo Eriksson och Einar Marklund som 

båda har administrations- och valideringsbehörighet. Administrations- och valideringsbehörighet 

har även Bengt Stridh. 

 

Einar Marklund    Bo Eriksson 

  


