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Antal floraväktare: Ca 20 aktiva, varav de flesta är medlemmar i Föreningen Blekinges Flora.  

5 floraväktare är nya för året. 

 

Aktiviteter som helt eller delvis bekostats med floraväktarmedel 

 

Floraväkteri 

Närmare 600 floraväktarlokaler har besökts under året. Bilersättning har utbetalats till ett fåtal 

floraväktare. 

 

Specialinventeringar med anknytning till floraväkteriet 

Sydspärgel, sumpmaskros och liten kärrmaskros har specialinventerats, med riktade eftersök på lämpliga 

lokaler. För sydspärgel hittades 47 nya lokaler (endast 2 var kända innan). För sumpmaskros hittades 38 

nya lokaler, och för liten kärrmaskros 5 nya lokaler. En hel del belägg samlades, vilka ännu inte 

granskats, något som innebär att antalet nya lokaler kan komma att öka. Artiklar om sydspärgel och 

sumpmaskros planeras i nästa nummer av Blekingebläddran våren 2013.  

 

Sökandet i åkrar efter sydspärgel resulterade även i många andra trevliga växtfynd. Bl a hittades rikligt 

med liten vildperilja i en åker i västra Blekinge. Det är det första fyndet av underarten i en åker i modern 

tid.  

 

För första gången någonsin gjordes en riktad satsning på kal knipprot. Arten återfanns på endast 6 av 16 

besökta lokaler, men dessutom hittades två nya växtplatser. Eftersom artens uppträdande är nyckfullt 

kommer alla lokaler (totalt 20) att kontrolleras även under 2013. 

 

Även på granspira, som specialinventerades 2011, gjordes en större uppföljning under året. Omkring 40 

lokaler besöktes och resultatet (15 återfynd) bekräftar slutsatsen från 2011 att arten försvunnit från många 

äldre växtplatser. 

 

Artiklar 

Föreningen Blekinges Flora utkom 2012 med det första numret av den nya tidskriften Blekingebläddran. 

Numret innehöll tre artiklar med anknytning till floraväkteriet, dels presentationer av de inventeringar 

som gjorts 2011 av granspira och knärot, och dels en samlad redovisning av floraväktarverksamheten i 

Blekinge under året. Artiklar med anknytning till floraväkteriet kommer fortsättningsvis att vara ett 

stående inslag i tidskriften. 

 

Resor 

Föreningen gjorde den 8-10 juni 2012 en resa för floraväktare till Öland, med 8 deltagare. Förutom 

”artkryssning” och besök på intressanta växtlokaler, gjordes även en del fynd och räkning av 

floraväktararter. 

 

Inköp 

 

Två nya GPS-er inköptes för utlåning till nya floraväktare. 

 

 

 

Åke Widgren 2013-01-08 


