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Område: Blekinge 

År: 2011 

Samordnare: Åke Widgren 

Antal floraväktare: Ca 15 aktiva, varav de flesta är medlemmar i Föreningen Blekinges Flora. 

Två floraväktare har varit mycket aktiva.   

 

Aktiviteter som helt eller delvis bekostats med floraväktarmedel 

 

Floraväkteri 

Flera hundra lokaler för floraväktararter har besökts under året, men sammanställning av hur 

många det är har ännu inte gjorts. Bilersättning har utbetalats till några floraväktare. 

 

Specialinventeringar med anknytning till floraväkteriet 

Sumpmaskros och liten kärrmaskros har specialinventerats, och riktade eftersök har gjorts på 

lämpliga havsstrandängar. Många nya lokaler för arterna har hittats. 

Revig blodrot specialinventerades för första gången på många år, med positivt resultat. Det mest 

överraskande var att en tidigare okänd växtplats med mer än 2000 plantor hittades. 

Liksom under 2010 gjordes en stor satsning på backsippa. Lokaler som inte blev kontrollerade 

2010 besöktes, och ett ganska stort antal nya lokaler registrerades. 

Totalinventering gjordes av nästan alla kända lokaler för granspira (NT) i Blekinge. Arten är 

visserligen ingen ordinarie floraväktarart, men misstankar om att den minskat kraftigt gjorde att 

vi valde att prioritera den. Resultaten var nedslående. Av sammanlagt 49 besökta lokaler var 

arten försvunnen från 37. Den återfanns endast på 12 lokaler, men kan givetvis ha missats på 

någon lokal.. 

Totalinventering gjordes av alla kända lokaler för knärot (NT). Inte heller den är en ordinarie 

floraväktarart. Däremot var den utsedd till årets art av SBF. Resultaten var nästan lika 

nedslående som för granspira. Sammanlagt ca 60 lokaler besöktes (inklusive några nyfynd), och 

arten kunde inte återfinnas på 36 av dem. 

 

Artiklar 

Föreningen Blekinges Flora har avlönat Lars Fröberg under två månader för att sammanställa 

uppgifter och skriva manus till en artikel om kompletteringar till boken Blekinges Flora, som 

beräkna komma i SBT nr 2 2012. Artikeln innehåller främst uppgifter om allt nytt av intresse 

som hittats 2007-2011, och däribland rikligt med uppgifter om floraväktararter.  

 

Åtgärder 

 

Floravårdsåtgärder gjordes under våren vid tre av länets fem kända lokaler för klockgentiana. 

Åtgärderna (röjning, stängsling) planerades av Floraväktarna/Blekinges Flora, och betalades av 

länsstyrelsen. Åtgärderna gav genast positivt resultat. Klockgentianan räknades senare på 

säsongen i rekordstort antal på de åtgärdade lokalerna. 

 

Nationell Floraväktarsamordnarträff 

 

Årets nationella floraväktarsamordnarträff hölls i Blekinge den 12-13/8 - 2011, med Föreningen 

Blekinges Flora som värd. Två av föreningens medlemmar medverkade och guidade under en 

exkursion i länets östra del. Träffen betalades av SBF. 

 

Åke Widgren 2012-01-09 


