
Floraväktarna Blekinge – Redovisning 2014 
 
Område: Blekinge 

År: 2014 

Samordnare: Åke Widgren 

Antal floraväktare: Ca 20 varav 15 aktiva. De flesta är medlemmar i Föreningen Blekinges Flora.  

 

Aktiviteter som helt eller delvis bekostats med floraväktarmedel 

 

Floraväkteri 

577 floraväktarlokaler har besökts under året, därav ca 136 nyupptäckta. De sistnämnda inkluderar ca 10 

lokaler för liten kärrmaskros som inte är helt säkra (väntar på beläggsgranskning) och därför ännu inte 

registrerade i Artportalen. Bilersättning har utbetalats till ett fåtal floraväktare. 

 

Besökta lokaler: 

 

CR  2 

EN  163 varav 37 nya 

VU  367 varav 87 nya (inkl. liten kärrmaskros) 

NT  23 varav 1 ny 

DD  11 varav 10 nya 

Övriga (ej rödlistade) 11 varav 1 ny (brudsporre, backjungfrulin, majnycklar x jungfru m. n.) 

 

SUMMA  577 varav 136 nya  

 

Särskilda inventeringsprojekt inom floraväkteriet 

Särskilda eftersök har gjorts på ett flertal arter, främst stortimjan, ekorrsvingel, vittåtel, dvärglin och 

grusnejlika. För stortimjan hittades 12 nya lokaler (83 kvm), för ekorrsvingel 17 nya lokaler (7 290 

plantor), för vittåtel 9 nya lokaler (3 362 plantor), för dvärglin 7 nya lokaler (18 460 plantor), och för 

grusnejlika 10 nya lokaler (871 plantor). 

 

Liten kärrmaskros har liksom 2012 och 2013 eftersökts på lämpliga lokaler. Sammanlagt hittades 

omkring 10 nya lokaler, men antalet är preliminärt eftersom insamlade belägg ännu inte är kontrollerade. 

 

I nästa nummer av Blekingebläddran (2015:1) planeras en artikel om någon floraväktarart (troligen 

ekorrsvingel) i Blekinge. 

 

Positiva resultat 

Särskilt anmärkningsvärt är antalet räknade plantor av ekorrsvingel, 8 190 (varav 7 290 på de nyfunna 

lokalerna), särskilt som antalet reproduktiva individer i landet enligt bedömningarna till Rödlistan 2010 

skattats till 2 500 (100-5 000). Troligen hade ekorrsvingel ett gynnsamt år 2014. Även arter som vittåtel, 

dvärglin och knutört noterades i anmärkningsvärt stora antal under året. 

 

Intressant är också att vi under 2014 hittat två nya lokaler för kalvnos, med 1 respektive 30 plantor.  

 

Negativa resultat 

Huvudtåg kunde i år inte återfinnas på någon av de kända lokalerna, som alla är igenväxande. Det finns 

dock hopp, se Åtgärder. 

 

Artiklar 

Föreningen Blekinges Flora utkom 2014 med det tredje numret av tidskriften Blekingebläddran. Numret 

innehöll två artiklar med anknytning till floraväkteriet – ”liten kärrmaskros i Blekinge”, och 

”Floraväktarnyheter”. 

 

 

 



 

Åtgärder 

 

Häljarums naturreservat, växtplats för bl a huvudtåg, knutört och dvärglin samt biotop för sandödla och 

rödlistade bin, har restaurerats av Länsstyrelsen i samråd med föreningen.  

 

Inköp/utgifter 

 

Reseersättningar för floraväkteri mm.   22 572 kr 

Inköp av GPS-er      6 786 kr 

Blekingebläddran (tryckkostnad)     4 823 kr 

Porto (utskick av Blekingebläddran, beläggsfrakt mm)    1 420 kr 

 

SUMMA     35 601 kr 

 

 

Åke Widgren 2014-12-15 


