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Minnesanteckningar från Floraväktarmöte lördagen den 29 februari 2020
Mötet inleddes av Åke Svensson och Charlotte Wigermo som hälsade de
36 deltagarna välkomna.
Alla tackades för väl utfört arbetet under 2019!
Arbetet under 2020
Åke Svensson och Charlotte Wigermo redogjorde för vilka arter vi ska prioritera
under årets säsong.
Enligt Rödlistan 2015 har vi nu 274 rödlistade kärlväxter i landskapet. Dessa finns på
runt 8000 lokaler. Det är nödvändigt att vi prioriterar arbetet och gör rejäla
genomgångar av ett mindre antal arter varje år för att klara av uppdraget. Ambitionen
är att vi ska hinna med att besöka samtliga lokaler inom en fem-årsperiod men för att
klara det skulle vi behöva få in ännu fler floraväktare.
Alla CR-arter besöks däremot årligen, se lista på arter sist i minnesanteckningarna.
Först och främst måste de arter som vi påbörjat inventeringen av under 2019 bli klara
dvs. skogsveronika, sandtimotej, klockgentiana, dvärglin och knutört.
Nya arter som prioriteras under 2020 är klubbfibbla, tofsäxing och källgräs.
Leta också gärna efter sydsmörblomma och källört.
På hemsidan under flik Floraväkteri finns också bildspelet från floraväktarmötet.
Rapportering
Det är viktigt att vi inventerar och räknar på ett standardiserat sätt så att
bedömningarna blir jämförbara över tid oberoende av vem som besökt lokalen.
På Svensk Botanisk Förenings hemsida finns en mall för hur rödlistade arter ska
räknas samt en bra handledning för Floraväktare.
Vi önskar i enlighet med den nationella projektgruppen få in foto i Artportalen över
både floraväktarart och dess miljö. Om ni behöver hjälp att lägga in bilder eller
rapporter så maila Charlotte men allra helst direkt efter besöket.
De flesta koordinater behöver också förbättras. Numera kan de flesta mobiler
användas för att kolla upp koordinater men annars sök på Eniro eller Hitta.se.
Charlotte visade kort hur man rapporterar sina fynd på Artportalen. Målet är att så
många som möjligt rapporterar sina resultat direkt. Bra sökfunktion finns där man lätt
hittar sin art på lokalen och vilket ID-nummer den har. Observera dock att helt nya
lokaler ska läggas in av Charlotte.

Rekommendationen är att man rapporterar direkt efter varje besök samt att man gärna
beskriver lokalens tillstånd i kommentarsfältet. Det är lättast när man har allt i färskt
minne och det är en mindre mängd information som ska läggas in.
Om ni är tveksamma avseende bestämningen av art så ta belägg om man bedömer att
arten inte skadas av detta. Belägg kan lämnas till Lars Fröberg. Ring och kom överens
om inlämnande av belägget mobil 076 8489945 eller e-post Lars.Froberg@biol.lu.se
Rapport från nationella floraväktararbetet
Margareta Edqvist berättade lite om säsongens aktiviteter. Margareta avslutar sitt
arbete som nationell Florasamordnare och det blir Sofia Lund som tar över.
Resultat 2019
Charlotte Wigermo sammanfattade inventeringarna som gjordes under 2019. Totalt
under året inrapporterades 1147 lokaler till Artportalen.
Dessa fördelades på 52 CR, 405 EN, 690 VU samt 34 NT.
De arter som vi blev klara med under 2019 är dvärgserradella, grådådra, knölvial,
renlosta, raggarv, åkersyska, småtörel, slåttergubbe, sandvedel samt blå sminkrot.
Floraväktarexkursionen i aug 2019 gick till nordvästra Skåne där vi letade efter
dvärglin, småfrossört och knutärt.
Under 2019 blev det många nya lokaler för hotade arter:
Backsippa
Blå sminkrot
Fågelarv
Grådådra
Hedblomster
Klibbveronika
Luddvårlök
Lungrot
Renlosta
Ryl

2
4
4
12
17
2
2
2
6
8

Sanddådra
Sandtimotej
Skogsveronika
Småtörel
Taggkörvel
Vit kattost
Vit sminkrot
Vittåtel
Åkersyska

8
3
2
5
5
2
3
2
3

samt en ny lokal för vardera alvarveronika, dvärglin, dvärgserradella, gullstånds,
klockgentiana, korndådra, källgräs, loppstarr, sandnejlika, slåttergubbe, spjutsporre,
trubbstarr och åkermadd.
Stort tack till alla som bidragit!
Floraväktarartiklar
Publicering av 6 artiklar i Botaniska Notiser med artsammanställning efter
inventering av samtliga kända lokaler av följande arter; vildris, trubbstarr, ljungsnärja,
slåttergubbe, spjutsporre och dvärgjohannesört.

I artiklarna redovisas nuvarande och tidigare förekomster samt trender, vidtagna och
planerade åtgärder.
Författare behövs till arterna som blir färdiga under året. Det behövs endast en enkel
sammanställning av inventeringsresultaten och man får hjälp med layout, statistik
mm. Ta gärna miljöfoto när ni är ute i fält och tänk på att lägga in foton på
artportalen.
Åtgärder som genomförts under året
Information och kommunikation med markägare och brukare har hög prioritet.
Arbetet sker om möjligt i samarbete med Länsstyrelsen och kommunerna.
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Sandvedel, Vittskövle driva
Floraväktare har tillsammans med markägare, Länsstyrelsen och Kristianstads
vattenrike tagit fram ett förslag på åtgärder för att öppna upp där det växer
igen. Röjning har skett under vintern.
Ängssilja – En skyddszon invid vallen är nu utmarkerad. Burarna är ersatta
med pålar vid plantorna för att förhindra att plantorna slås av. Fler plantor är
utsatta med resultat att det nu finns 45 plantor på vallen varav 10 blommande
exemplar.
Kärrnocka – Ännu inget resultat av fjolårets grävning. Inga kärrnockor
hittades i år.
Jättefräken – Vid Ålabodarna rensar en floraväktare runt jättefräkenbeståndet
varje år.
Sandnörel – Trafikverket har i samarbete med Länsstyrelsen hyvlat av
ytskiktet på en sträcka i vägkanten. Vidare planering på plats på lokalen sker i
höst tillsammans med kommunen och Länsstyrelsen.
Gatmålla – Trots spårvagnsbygge har gatmållan överlevt även detta år på sin
lokal vid Allhelgonakyrkan i Lund.
Klockgentiana – Floraväktare sköter en stor strandäng för att bevara en större
lokal för arten.
Stor ögontröst – I ett samverkansprojekt mellan Floraväktare och
Länsstyrelsen plockades stänglar i Högestads mosse i slutet av augusti för att
efter torkning sås ut i Ljungatorpskärret.
Gulyxne – Inventering av gulyxne i Åsum och Lyngsjö sker varje år av
Floraväktare tillsammans med personer från Kristianstads Vattenrike och
Länsstyrelsen. Samråd sker angående skötseln och under hösten är ett stort
område slåttrat.
Luddvårlök – Floragruppen i Trelleborg har till med Källstorps församling
satt upp skyltar samt förbättrat skötseln på kyrkogården till luddvårlökens
bästa.
Flikstånds – floraväktare har tillsammans med Trafikverket varit på lokalen
för flikstånds i Vellinge kommun. Skötsel diskuterades och en förnyad
skötselplan togs fram i samarbete även med Länsstyrelsen.
Lunds Botaniska förening har tillsammans med Länsstyrelsen,
Fredriksdals museer och trädgårdar och Lunds botaniska trädgård startat
ett projekt för Ex situ bevarande av växter. Arbetet löper på med insamling av
lämpliga arter samt uppdragning av plantor.
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•

•

Kungsmarken – Detta värdefulla område behöver en förbättrad skötselplan.
En arbetsgrupp inom Lunds Botaniska Förening har regelbunden kontakt med
golfklubben samt med Länsstyrelsens handläggare.
Lunds Botaniska Förening – har genom sin ordförande och
floraväktaransvarig haft samrådsmöte med bland annat ansvariga på
Länsstyrelsen för Naturskydd och Naturvård. Vid dessa möten diskuteras ett
stort antal frågor avseende skydd av såväl hotade arter som skötsel av viktiga
botaniska lokaler.
De Floraväktare som har möjlighet försöker att påverka markägare,
Länsstyrelsen och kommuner för få till bättre skötselplaner.

Roliga och positiva händelser under året som gått:
•
•
•

En ny lokal för alvarveronikan men ett par tusen plantor hittades i Malmö stad
på ett f.d. spårområde.
Spjutsporre hittade i en ny åkerkant
Dvärgag fortfarande kvar vid Vombsjön

Övrigt
Den 22 augusti planerar vi en gemensam exkursion för Floraväktare. Kom gärna med
förslag på rödlistade arter som vi kan leta efter i augusti.
Om ni önskar ta hand om någon art eller någon lokal i er närhet så hör av er till
Charlotte. Detta gäller både uppräknade arter eller om ni har några annan/ andra arter
ni skulle tycka vara kul att floraväkta.
Vi behöver vara fler floraväktare som hjälps åt och har ni tips på personer som ni tror
vill hjälpa till så maila mig.

Charlotte Wigermo
Koordinator för floraväkteri i Skåne
Lunds Botaniska Förening

