
Floraväktarna Blekinge – Redovisning 2021 
 
Område: Blekinge 

År: 2021 

Samordnare: Åke Widgren 

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

 

 
 
Småvänderot med pollinerande fluga, Ire, Blekinge 2021. Foto Åke Widgren 

 

Aktiviteter som helt eller delvis bekostats med floraväktarmedel 

 

Floraväkteri 

608 floraväktarlokaler har besökts under året, varav 138 nyregistrerade. Ytterligare enstaka rapporter kan 

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

 

Besökta lokaler: 

CR  3 

EN  93 (varav 6 nya i floraväkteriet) 

VU  476 (varav 132 nya i floraväkteriet) 

NT  32  

Övriga (ej rödlistade) 4 

 

SUMMA  608 varav 138 nya 

 

 

 

 



 

Särskilda inventeringsprojekt inom floraväkteriet 

Inventeringen av Småvänderot som påbörjades 2020, slutfördes under våren. Sammanlagt 33 lokaler 

besöktes. En artikel om inventeringen publicerades i Blekingebläddran 2021. Även engelsk 

skörbjuggsört prioriterades, liksom 2020, och blev i det närmaste totalinventerad (11 lokaler). Andra 

arter som totalinventerades var kal knipprot (28 lokaler) och fintandat björnbär (35 lokaler). Även 

många lokaler för rödsäv (16 lokaler) och plattsäv (13 lokaler) besöktes.  

 

Under året gjorde föreningen en gemensamma floraväktarinventering med fokus på kal knipprot (31/7).  

 

Positiva resultat 

Kal knipprot, som uppvisat en negativ trend de senaste åren hade troligen ett bra år 2021. Arten 

återinventerades på 28 lokaler, och återfanns på 15. Det totala antalet räknade plantor uppgick till 102. 

Den rikaste lokalen hyste 42 plantor. 

 

Negativa resultat 

Blekinges sista mosippor (3 plantor) blev under sommaren uppgrävda på lokalen väster om Karlskrona.  

 

Naturvårdsaktiviteter 

Föreningen fortsatte det floravårdsarbete, med röjning och slåtter på den gamla lokalen för majnycklar i 

Ronneby kommun och hybridorkidelokalen (majnycklar x Jungfru Marie nycklar) i Torhamn. 

 

Artiklar 

Föreningen Blekinges Flora utkom 2021 med tionde numret av tidskriften Blekingebläddran. Det innehöll 

två artiklar med anknytning till floraväkteriet – ”småvänderot i Blekinge” och ”Blekinges sista mosippor 

uppgrävda”. 

 

I nästa nummer av Blekingebläddran (2022:1) planeras en artikel om årets inventering av kal knipprot. 

 

Inköp/utgifter 

 

Inköp av utrustning (stängselmaterial till en floraväktarlokal)    1 794 kr 

Trycksaker (Blekingebläddran)    10 064 kr 

Reseersättningar (floraväkteri)      9 161 kr 

 

SUMMA      21 019 kr 

 

 

Åke Widgren 2021-11-30 


