
Floraväktarna Blekinge – Redovisning 2017 
 
Område: Blekinge 

År: 2017 

Samordnare: Åke Widgren 

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

 

 
 
Fröställningar av majnycklar, i den nyröjda och slagna ängen nära Kuggeboda i Ronneby kommun, den 20 augusti 

2017. Foto Åke Widgren 

 

Aktiviteter som helt eller delvis bekostats med floraväktarmedel 

 

Floraväkteri 

601 floraväktarlokaler har besökts under året, varav 77 nyregistrerade. Bilersättning har utbetalats till ett 

fåtal floraväktare. 

 

Besökta lokaler: 

CR  2 

EN  120 varav 15 nya 

VU  430 varav 60 nya 

NT  41 varav 2 nya 

Övriga (ej rödlistade) 8 

 

SUMMA  601 varav 77 nya 

 

 

 



Särskilda inventeringsprojekt inom floraväkteriet 

Krypfloka har specialinventerats under året. Samtliga aktuella lokaler har besökts, med gott resultat. 

Även alla lokaler (8 st) för backjungfrulin har besökts, även det med gott resultat. Liksom 2016 har vi 

fortsatt med att inventera arter som kom in i floraväkteriet 2015, med fokus på främst mörk solvända, 

slåttergubbe och slåtterfibbla. Den 27 maj gjorde föreningen en gemensam inventering av 

luddfingerört på 10 lokaler i Sölvesborgs kommun, med ca 10 deltagare. 

 

Positiva resultat 

Totalinventeringen av krypfloka visade att arten fanns kvar på 28 av 39 besökta lokaler, och det totala 

antalet plantor uppgick till 21 531! Två av lokalerna var nya. 

Mörk solvända som varit en av de prioriterade växterna under året påträffades på 38 lokaler varav 23 var 

nya. Det är uppenbarligen ganska lätt att hitta nya lokaler, och förmodligen finns det ett stort mörkertal av 

oupptäckta lokaler i Blekinge. Särskilda överraskningar var att smalstäkra hittades på 5 nya lokaler i 

Ronneby skärgård, och stolt trampört hittades på 3 nya lokaler i Torhamns skärgård. Nya fynd gjordes 

även av revig blodrot (2 rika lokaler på Hanö). Anmärkningsvärt är fyndet av finnklint på en lokal i 

Olofströms kommun. Den hittades redan 2015, men är nu slutgiltigt bekräftad. 

 

Negativa resultat 

Det mest negativa är att problemen med ohävd och igenväxning av hagmarker fortsätter, vilket flera 

rapporter om bl a slåttergubbe vittnar om. 

 

Naturvårdsaktiviteter 

Under året kom föreningen igång på allvar med aktiva floravårdsåtgärder. Dels röjdes en igenväxande 

lokal för ryl i västra Blekinge, och dels röjdes och slogs en tidigare mycket rik lokal för majnycklar i 

Ronneby kommun som efter flera års ohävd vuxit igen med högörtsvegetation och sly. Målsättningen är 

att majnyckellokalen i fortsättningen ska skötas genom årlig slåtter.  

 

Artiklar 

Föreningen Blekinges Flora utkom 2017 med det sjätte numret av tidskriften Blekingebläddran. Numret 

innehöll två artikel med anknytning till floraväkteriet – ”mörk solvända i Blekinge” och ”jungfru Marie 

nycklar x majnycklar i Blekinge”. 

 

I nästa nummer av Blekingebläddran (2018:1) planeras en artikel om årets uppföljning av krypfloka. 

 

Inköp/utgifter 

 

Reseersättningar för floraväkteri mm.    11 577 kr 

Blekingebläddran (tryckkostnad)        6 797 kr 

Porto (Blekingebläddran, utskick mm)             3 688 kr 

 

SUMMA      22 062 kr 

 

 

Åke Widgren 2017-12-15 


