
    
Floraväkteriet 2014 i landskapet Norrbotten 
 
Sommaren 2014 har innebar en ökning på alla fronter inom floraväkteriet. Många fina insatser av 
föreningens medlemmar har gjorts för att se hur situationen är för några av de rödlistade och 
norrbottensintressanta arterna. Det är ett långsiktigt arbete, och vi har en lång bit att gå för att komma 
ifatt andra delar av landet. Hoppas bara att vi inte tappar några arter på vägen dit! 
 
RAPPORTERING 
76 rapporter om 30 arter har inkommit från 18 rapportörer. De 30 arterna fördelar sig så här: 
 
CR Finnstjärnblomma 1 rapport utgången 
 Rysskörvel 7 rapporter trol. minskande 
 
EN Sanddraba 1 rapport  
 Grusnejlika 4 rapporter ej återfunnen på 3 lokaler 
 Stor låsbräken 5 rapporter 
 Småsvalting 3 rapporter 
 
VU Topplåsbräken 4 rapporter 
 Finnros 1 rapport 
 Nordlåsbräken 1 rapport  
 Ryssnarv 1 rapport 
 
NT Norna 9 rapporter 
 Röd trolldruva 1 rapport 
 Finnmyrten 2 rapporter minskar på en lokal 
 Höstlåsbräken 6 rapporter 
 Månlåsbräken 5 rapporter 
 Skogsfru 1 rapport 
 Knärot 1 rapport 
 Bottnisk malört 1 rapport 
 Strandviva 1 rapport 
 Klapperstarr 1 rapport minskar 
 
Natura 2000-arter 
 Guckusko 7 rapporter återfunnen efter 40 år på en av lokalerna 
 
Norrbottensintressanta arter 
 Polargullpudra 3 rapporter föreslagen ny rödlisteart 
 Ängsgentiana 2 rapporter nyfynd 
 Strandaster 1 rapport 
 Getrams  1 rapport 
 Vitsippa 2 rapporter 
 Blåsippa 1 rapport 
 Svärdtåg 1 rapport 
 Svalting, smalbladig form 1 rapport 
 Brunklöver 1 rapport 
 
 
 



NEGATIVT 
Finnstjärnblomman  CR verkar nu vara helt utgången från den (ifrågasatta) lokalen N om Luleå. Den 
har inte setts här sedan 2004. 
 
Rysskörveln  CR verkar också ha försvunnit från en del lokaler i Pajala och Övertorneå kommuner, å 
andra sidan verkar den ännu klara sig bra på några av de återstående lokalerna. 
 
Grusnejlikan  EN verkar vara en riktig hoppjerka. Vi gjorde en liten djupdykning i år för att få reda på 
mer, och den hade som vi trodde försvunnit från alla de tre lokaler som kollades och som var kända 
sedan tidigare. Å andra sidan tycks den trivas och återkommer årligen på en kulturgynnad lokal 
(nyinlagd i AP) i Norrfjärden. 
 
Finnmyrten NT på den gamla klassiska lokalen (naturminne sedan 1970-talet) på Hertsön, Luleå, för 
en mycket tynande tillvaro. Den verkar inte alls trivas efter det att ett dike togs upp för ett antal år 
sedan med igenväxning av skog som följd. Däremot ser den ut att må riktigt bra på den andra lokalen 
som kollades i år, myren nära Sangis. 
 
Klapperstarren  NT på lokalen N om Luleå minskar, troligen p.g.a. igenväxning. 
 
Sommaren var mycket varm och torr, vilket medförde att låsbräknarna slokade och småsvaltingen 
inte mådde så bra. Inte heller skogsfrun trivdes i det torra vädret. 
 
POSITIVT 
Guckuskon  som varit borta efter skogsavverkning på 1970-talet vid Skarpljugaren har nu äntligen 
återkommit! Än så länge är det mest småplantor som finns, bara några få hade kommit upp i blom.  
 
Höstlåsbräken och månlåsbräken verkar båda svara bra på återupptagen hävd. Ett bra exempel finns 
nu också från Gammeläng i Boden, förutom från Tullnäs i Piteå. 
 
Ängsgentiana hittades på två nya lokaler. Den ena kommer nog att klara sig bra så länge den sköts. 
Kommande år ska vi försöka kolla de tidigare kända lokalerna. 
 
Nordlåsbräken, topplåsbräken, månlåsbräken och getrams hittades alla på en lokal som inte fanns 
med i floraväkteriet tidigare. Alla fyra arterna tycks trivas mycket bra på lokalen. 
 
Polargullpudran har nu för första gången räknats på tre av de ca sju lokaler som är kända från 
landskapet. Om den kommer med på nya rödlistan har vi nu skapat ett bra underlag för att följa den 
under några år framåt. 
 
ÖVRIGT  
Ytterligare några medlemmar har anmält sitt intresse att bli rapportörer inom floraväkteriet.  
Flera av föreningens medlemmar har också visat intresse att lära sig rapportera in sina fynd i 
artportalen, nu när den börjar fungera bra igen. Kanske borde en särskild kursdag läggas in i 
föreningens program för 2015.  
 


