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Projekt Floraväktarna bildades 1987
av Världsnaturfonden WWF i
samarbete med ArtDatabanken

Naturvårdsverket och ArtDatabanken
bidrar med ekonomiskt stöd.

Koeleria glauca
(EN)



Floraväkteriet omfattar hela landet

Svenska Botaniska Föreningen 
ansvarar från och med 2005 för 
samordningen av floraväkteriet på 
riksnivå

Lunds Botaniska Förening ansvarar 
för verksamheten i Skåne

Tephroseris 
palustris (CR)



Floraväktarna är ett ideellt nätverk 
av naturintresserade personer som 
övervakar hotade växter. 

Floraväktariet engagerar både 
amatörer och professionella 
botanister - unga som gamla - med 
ett intresse för att bevara de 
sällsyntaste växterna. 

Geranium palustre
(EN)



Enligt Rödlistade arter i Sverige 
2015 finns ca 270 hotade 
kärlväxter i Skåne

Hotade arter är sådana som 
klassas såsom akut hotade (CR), 
starkt hotade (EN), sårbara (VU) 
respektive 
nära hotade (NT)

Cyperus fuscus
(CR)



ca 6 000 lokaler i Skåne

29 CR-arter
81 EN-arter
77 VU-arter
88 NT-arter



Skåne utgör ca 2 % av Sveriges 
areal men i landskapet finns ca 60 % 
av landets rödlistade kärlväxter

Liparis loeselii
(NT)



Helosciadium
inundatum (EN)

Sedan 2009 ingår 
floraväkteriet i det skånska 
miljöövervaknings-
programmet



Metodik

Inom Lunds Botaniska Förening finns 
ca 75 floraväktare

Huvuddelen av dessa träffas årligen 
tidigt på våren för planering av 
kommande säsong och 
resultatredovisning från föregående 
år

En styrgrupp på tre personer 
planlägger verksamheten 

Arnica montana
(VU)



Arbetsinsatserna fördelas under 
hela växtperioden och fördelas 
också geografiskt för att maximera 
de tillgängliga 
floraväktarresurserna

Vissa arter kräver hög botanisk 
kompetens medan andra arter kan 
floraväktas av de flesta 
amatörbotanister

Neslia paniculata
(EN)



Lokaler för CR-arter besöks i stort 
sett årligen

Övriga arter inom Floraväkteriet 
(EN, VU) besöks enligt ett rullande 
schema

Alla kända lokaler för de utvalda 
arterna besöks inom en period av 1-
2 år

Equisetum
telmateia (CR)



Antal individer, skott, tuvor eller 
motsvarande räknas och alla 
mängduppskattningar anges i siffror 
och sker enligt en standardiserad 
metodik

http://svenskbotanik.se/floravaktarn
a/

Eventuella hot mot växten/lokalen 
noteras

Bromus racemosus
(EN)



• En lokal med 5 plantor
• Frön insamlade från 

närbelägen gård
• Plantering utförd

Ängssilja 
Silaum silaus



Alla lokaler för arter inom 
floraväkteriet koordinatsättes och 
erhåller en unik identitet.

Uppgifterna läggs in på Artportalen 
där varje art på varje lokal har ett 
unikt ID-nummer

Gentianella campestris
subsp. baltica (EN)



På Svenska Botaniska Föreningens 
hemsida kan man hitta information 
om alla rödlistade arter

Utförligare information finns på 
Artdatabankens sida under Artfakta
http://artfakta.artdatabanken.se

Orobanche
reticulata (EN)



Resultat

Årligen besöks ca 950 växtlokaler

Under senaste fem-årsperioden 
totalinventerades 96 arter

Ytterligare 26 arter inventerades 
delvis

Tephroseris integrifolia
subsp. integrifolia (CR)



De mest hotade arterna

Arter såsom bäckfräne, filtros, 
kärrnocka, sandnörel, 
strandsötväppling, sydmaskros och 
ängssilja ligger nära risken att 
försvinna från landet 

Åtgärder behövs för att detta inte 
ska ske

Minuartia viscosa
(CR)



Följande arter har en mycket negativ 
utveckling:

Alvarveronika, granspira huvudtåg, 
klubbfibbla, raggarv och rutlåsbräken

Omedelbara åtgärder behövs för att 
vända utvecklingen

Botrychium
matricariifolium (VU)



Arter där utvecklingen är ganska 
stabil:

Backsilja, saltmålla, sjötåtel, 
skogssvingel och vildris

Carex pulicaris
(VU)



Vill du hjälpa till?

Du belönas med frisk luft, motion och 
vetskapen om att du gör något som 
är viktigt för vår flora. 

Dessa växter behöver all den hjälp 
som landets floraväktare kan ge!

Inula conyzae
(CR)



Koordinator i Skåne

Charlotte Wigermo
0733-779080
charlotte.wigermo@gmail.com

Camelina
microcarpa (VU)


