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Floraväkteriet i Västmanlands län 2015 
  
Fjolårets stora skogsbrand i Hälleskogenområdet har även i år påverkat verksamheten genom att 

en stor satsning har gjorts på inventering av nävor i brandområdet. Nävainventeringen har 

genomförts som ett särskilt projekt. Mer om det nedan.  Den nya rödlistan har fört med sig att 

några nya arter har lyfts in i floraväkteriet. 

Under året har totalt 478 besök registrerats i floraväkteriet på sammanlagt 264 lokaler för 

nationellt rödlistade växter och 110 lokaler för länslistade växter, totalt 374 lokaler. Det innebär 

att ett antal lokaler har besökts vid flera tillfällen, ibland också av flera personer. Besöken är 

ojämnt fördelade över länet. Fagersta och Västerås kommuner är särskilt välbesökta medan 

aktiviteten framför allt i länets sydvästra del är låg. Fördelningen av besöken på kategorier är som 

följer.   

Akut hotad - CR  

Inga kända förekomster i länet.  

Starkt hotad - EN  

Totalt 62 besökta lokaler enligt följande.  

 

Art  Besökta lokaler  Lokaler med 

fynd/återfynd  

Ryl 9 7 

Knippnejlika 1 1 

Fältgentiana 14 9 

Brandnäva  6 (nya) 6 

Kärrnäva 1 1 

Grusnejlika 1 1 

Mosippa 30 24 

  

Kommentarer: Ny på listan är brandnäva, som är intressant att följa i floraväkteriet de närmaste 

åren. Några av lokalerna för fältgentiana är små och mycket utsatta. Floraväktare har initierat och 

medverkat i skötseln av flera av lokalerna. Flera av mosippslokalerna består av ett fåtal plantor. 

Här gör också floraväktare insatser, dels genom skötsel, dels genom insåningsförsök. Grusnejlikan 

finns kvar på den lokal på Badelundaåsen som upptäcktes häromåret.  

Sårbar - VU  

Totalt 59 besökta lokaler enligt följande. 
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Slåttergubbe 2 2 

Lungrot 2 2 

Rutlåsbräken 1 0 

Stor låsbräken 1 0 

Loppstarr 1 0 

Röd skogslilja 2 1 

Slåtterfibbla 17 (nya) 17 

Knölvial 3 3 

Hjärtstilla 1 1 

Mellanlummer 1 1 

Vanlig backsippa 13 13 

Åkerrättika 2 2 

Hällebräcka 13 10 

  

Kommentarer: Slåtterfibbla är ny på hotlistan. Fler lokaler lär finnas i länet. Mångårig frånvaro av 

rut- och stor låsbräken på äldre lokaler väcker frågan om när förekomsterna ska anses försvunna. 

Nära hotad - NT  

Registrerade lokaler för följande NT-arter har besökts, totalt 143 lokaler. Inom parentes besökta 

lokaler/lokaler med fynd.  

Desmeknopp (8/8), trubbdaggkåpa (4/4), åkerkulla (1/1), hålrot (1/1), månlåsbräken (10/10), 

höstlåsbräken (1/0), vit sminkrot (1/1), skogsklocka (21/19), ängsstarr (1/1), klasefibbla (11/9), 

skogsfru (1/0), hårginst (1/1), knärot (11/11), stenfrö (1/1), strandlummer (1/1), rödlånke (2/1), 

gråmalva (1/1), korskovall (3/3), ängsnattviol (2/2), storgröe (2/1), majviva (1/1), 

backsmörblomma (11/11), ängsskära (8/7), vanlig backruta (2/1), smalruta (1/1), backtimjan 

(19/19), backklöver (7/7), brunklöver (3/3), vanlig sandviol (5/0), strandviol (1/1), sumpviol (1/1). 

Många av lokalerna är nyregistreringar. Registreringen av äldre lokaler för flera av NT-arterna är 

naturligtvis mycket ofullständig. NT-arterna har inte heller haft högsta prioritet i verksamheten. 

Åtskilliga av årets lokaler är nyskapade. I statistiken är inte heller med det mycket stora antalet 

lokaler för svedjenäva som påträffats under årets inventering i brandområdet. 

Länsarter  

Totalt 110 lokaler för arter på den preliminära länslistan har rapporterats i floraväkteriet. Flera av 

lokalerna är nyregistreringar. Lokaler för följande arter har besökts: skogslök, gulsippa, murruta, 

sötvedel, stor ormrot, fågelstarr, fjäderklint, väddklint, sloknunneört, skogsnycklar, mossnycklar, 

granbräken, purpurknipprot, trådfräken, smalfräken, vargtörel, ängsvårlök, lundvårlök, 

ängsgentiana, brudsporre, luden johannesört, krissla, gulplister, vätteros, natt och dag, 

ögonpyrola, nästrot, Kung Karls spira, rosenpilört, parkgröe, höskallra, åkerbär, skogsbjörnbär, 

sommarfläder, sårläka, klippbräcka, mandelblomma, älväxing och smörbollar. 

Nävor i floraväkteriet 

I föreningens regi genomfördes en omfattande inventering av nävor i brandområdet i 

Hälleskogen. Till en särskild inventeringshelg inbjöds intresserade från hela landet. Inventeringen 

har beskrivits av Bengt Stridh i Vilda Växter 2015:3. Det mycket stora antalet fynd av svedjenäva 
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är inte rimligt att lägga in i floraväkteriet, i synnerhet som arten kan förväntas försvinna från de 

nytillkomna lokalerna inom något år för att sedan dyka upp om omständigheterna blir 

gynnsamma. 

De få lokaler av brandnäva som påträffats är kanske av större intresse att följa. Ingen av de 

lokalerna ligger inom det nya naturreservatet men det kanske är möjligt trots detta att med 

punktinsatser gynna arten framöver. 

Floraväktare, rapportering och nya lokaler 

Under året har 15 registrerade floraväktare varit mer eller mindre aktiva. Några andra personer 

har också rapporterat förekomster som lagts in i floraväkteriet. Bl.a. har en del uppgifter från 

Hans Rydbergs omfattande inventering i Västeråstrakten lagts in, liksom några uppgifter som 

tagits fram av Länsstyrelsen i arbetet med åtgärdsprogramarter. 

Vid sidan om inläggning av årets verksamhet har också en betydande mängd äldre uppgifter lagts 

in i floraväkteriet, såväl från Artportalen som från skilda inventeringar. I dataläggningen har Bo 

Eriksson medverkat i stor utsträckning. Hanteringen i Artportalen har undertecknad svarat för.   

För närvarande är totalt 1550 lokaler registrerade i floraväkteriet. Årets floraväkteri har medfört 

ett tillskott på 184 nya lokaler enligt följande:  

EN 9 lokaler, främst genom fynden av brandnäva 

VU 20 lokaler, främst lokaler för slåtterfibbla 

NT 100 lokaler, huvudsakligen ”back-arterna”, d.v.s. backsmörblomma, backtimjan och backklöver 

men även ett antal lokaler för skogsklocka och knärot. 

För de länslistade arterna har 55 lokaler tillkommit. 

Ekonomi och administration  

De bidrag som erhållits till verksamheten har liksom tidigare år huvudsakligen använts till 

schablonmässig reseersättning till floraväktare och till en floraväktarutflykt.  En del av bidragen 

har använts till att täcka kostnader i nävainventeringen och en liten del till kostnader i samband 

med administrationen.  

 

Einar Marklund  

  


