Floraväktarna Blekinge – Redovisning 2019
Område: Blekinge
År: 2019
Samordnare: Åke Widgren
Antal floraväktare: Cirka 25. De flesta är medlemmar i Föreningen Blekinges Flora.

Stolt trampört, Stenshamn, Blekinge 2019. Foto Åke Widgren

Aktiviteter som helt eller delvis bekostats med floraväktarmedel
Floraväkteri
564 floraväktarlokaler har besökts under året, varav 67 nyregistrerade. Ytterligare enstaka rapporter kan
tillkomma under december. Bilersättning har utbetalats till ett fåtal floraväktare.
Besökta lokaler:
CR
EN
VU
NT
Övriga (ej rödlistade)

3 (ingen ny)
117 (varav 23 nya)
414 (varav 43 nya)
27 (varav 1 ny)
3

SUMMA

564 varav 67 nya

Särskilda inventeringsprojekt inom floraväkteriet
Vildris har specialinventerats under året. Samtliga 17 aktuella (sentida) lokaler besöktes, med varierande
resultat. Arten återfanns på 8 lokaler varav mer eller mindre rikligt på 7. På resterande 11 lokaler kunde
arten inte återfinnas.
Den 31 maj gjorde föreningen en gemensam floraväktarinsats på den militära ön Kungsholmen utanför
Karlskrona, där bl a stor haverrot, taggkörvel, grådådra och fågelarv har ett antal lokaler.

Positiva resultat
Stolt trampört hittades på en ny lokal vid Stenshamn i Östra skärgården. Arten har nu sammanlagt 6
aktuella lokaler i Blekinge. Med största sannolikhet finns ytterligare ett antal lokaler att upptäcka på de
många skärgårdsöar som ännu inte är undersökta. Luddfingerört och grusnejlika hittades på vardera 6
nya lokaler. Smalstäkra fortsätter att öka i antal i Ronneby skärgård, och dessutom hittades arten på 4
nya lokaler. Det är också positivt att vi blivit fler floraväktare och att vi ökade antalet besökta lokaler
jämfört med 2018.
Negativa resultat
Vanlig backsippa uppvisade färre antal än tidigare på många lokaler, vilket troligen beror på den extrema
torkan 2018 då många plantor dog.
Naturvårdsaktiviteter
Föreningen fortsatte det floravårdsarbete som inleddes 2017, med röjning och slåtter på den gamla
lokalen för majnycklar i Ronneby kommun. Även hybridorkidelokalen i Torhamn röjdes och slogs, som
vanligt.
Artiklar
Föreningen Blekinges Flora utkom 2019 med det åttonde numret av tidskriften Blekingebläddran. Det
innehöll en artikel med anknytning till floraväkteriet – ”klotgräs i Blekinge”, som beskriver resultaten av
2018 års floraväktarinventering.
I nästa nummer av Blekingebläddran (2020:1) planeras en artikel om årets uppföljning av vildris.
Inköp/utgifter
Inköp av utrustning (röjsåg med tillbehör, GPS:er mm)
Trycksaker (Blekingebläddran, programblad)
Reseersättningar (floraväkteri, samordnarträff)

23 927 kr
14 144 kr
12 904,80 kr

SUMMA

50 975,80 kr
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