
Floraväktarna Blekinge – Redovisning 2020 
 
Område: Blekinge 

År: 2020 

Samordnare: Åke Widgren 

Antal floraväktare: Cirka 25. De flesta är medlemmar i Föreningen Blekinges Flora.  

 

 
 
Engelsk skörbjuggsört, Torsö, Blekinge 2020. Foto Åke Widgren 

 

Aktiviteter som helt eller delvis bekostats med floraväktarmedel 

 

Floraväkteri 

551 floraväktarlokaler har besökts under året, varav 160 nyregistrerade. Ytterligare enstaka rapporter kan 

tillkomma under december. Bilersättning har utbetalats till ett fåtal floraväktare. 

 

Besökta lokaler: 

CR  3 (varav 1 ny) 

EN  56 (varav 8 nya) 

VU  430 (varav 148 nya) 

NT  55 (varav 3 nya) 

Övriga (ej rödlistade) 7 

 

SUMMA  551 varav 160 nya 

 



Särskilda inventeringsprojekt inom floraväkteriet 

Småvänderot har specialinventerats under året. Arten har sin huvudsakliga förekomst i västra Blekinge, 

där merparten av de kända lokalerna återinventerades. I länets mellersta och östra del besöktes ett mindre 

antal lokaler. Sammanlagt 86 lokaler besöktes. En artikel i Blekingebläddran planeras under 2021. För 

strandviol återbesöktes samtliga 6 kända lokaler (återfynd på 2). Dessutom prioriterades engelsk 

skörbjuggsört, rödsäv och plattsäv, men för dessa återstår ännu ett stort antal lokaler att besöka. 

 

Under året gjorde föreningen två gemensamma floraväktarinventeringar med fokus på rödsäv och 

plattsäv (11/7) och engelsk skörbjuggsört (2/8).  

 

Positiva resultat 

Det noterades rekordmycket ryl på de två lokaler som besöktes i år. Nya, fina lokaler hittades för 

knölvial och äkta hjärtstilla. Återfynd gjordes på två mycket gamla lokaler för vildris respektive 

hartmansstarr. 

 

Negativa resultat 

Kal knipprot har haft en negativ trend de senaste åren. Arten är framförallt drabbad av torkan 2018 (som 

den fortfarande lider av), men på en del lokaler även av igenväxning samt fibernedgrävning längs vägar 

där den växer. I år återfanns arten endast på 4 av 12 inventerade lokaler vilket är det sämsta resultatet 

någonsin sedan kal knipprot blev floraväktarart. 

 

Naturvårdsaktiviteter 

Föreningen fortsatte det floravårdsarbete som inleddes 2017, med röjning och slåtter på den gamla 

lokalen för majnycklar i Ronneby kommun. Även hybridorkidelokalen (majnycklar x Jungfru Marie 

nycklar) i Torhamn röjdes och slogs, som vanligt. 

 

Artiklar 

Föreningen Blekinges Flora utkom 2020 med nionde numret av tidskriften Blekingebläddran. Det 

innehöll tre artiklar med anknytning till floraväkteriet – ”vildris i Blekinge”, ”floravård av majnycklar” 

och ”nya rödlistan”. 

 

I nästa nummer av Blekingebläddran (2021:1) planeras en artikel om årets inventering av småvänderot. 

 

Inköp/utgifter 

 

Inköp av utrustning (räfsor)      1 257 kr 

Trycksaker (Blekingebläddran)     9 244 kr 

Reseersättningar (floraväkteri)   10 865 kr  

Lunch för floraväktare i samband med gemensam inventering      820 kr 

 

SUMMA     22 186 kr 

 

 

Åke Widgren 2020-11-30 


