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Deltagare
Namn 16/2 1/3 13/3 Må 26/3

Bengt Stridh 1 1 1

Bo Eriksson 1 1 0

Einar Marklund 1 1 1

Lars Bohlin 0 1 1

Lasse Gustavsson 1 1 1

Kenneth Nordberg 1 1 1

Liselott Norin <0,5 0 0

Signhild Åkervall 1 1 0

Staffan Öström 1 0 0

Sten MY Widhe 1 1 0

Sören Larsson 1 0 0

Tina Nordberg 1 1 1

Tom Sävström 1 1 1

Summa 11 10 7

Fylla i blankett för 
Studiefrämjandet



Mål

1. Lista alla kända taxa av kärlväxter i Västmanlands län

2. Revidera listan för fynd som ska koordinatsättas vid 
varje observation 

3. Lista för fynd som ska dokumenteras. 
I listan ska framgå på vilket sätt fynden bör 
dokumenteras, som en hjälp för rapportörerna att 
lättare kunna dokumentera sina fynd. 

4. Finna metoder så att fynd av kärlväxter gjorda i 
Västmanlands län kan granskas och godkännas. 
För att exempelvis kunna användas i publikationer 
från Botaniska Föreningen i Västmanlands län.



Rapportering i Artportalen

• Inget som helst krav att 
ange lägre nivå än art

• Ange i första hand art!
– Ange underart eller 

varietet endast om du är 
helt säker

– Dokumentation kan ofta 
krävas för underarter 
och varieteter



Vilka taxa ska koordinatsättas varje gång?

• Förslag
– Rödlistade, med några undantag (alm, ask, …)

– Alla med färre än x fynd i länet i Artportalen

– Regionarter – Einar jobbar med detta

• Dagens krysslistor
– Alla mer eller mindre sällsynta i respektive region 

enligt Västmanlands flora

– Alla rödlistade ej med

– Regioner: Mälarslätten, Skogslåglandet, Bergslagen



Arter att dokumentera

• Nya för länet
– Alltid

– Jämför med artlista över 
kända taxa i länet

• Underarter – ofta

• Taxa enligt lista som vi 
tar fram
– Med få fynd i länet



Hur dokumentera

• Foto
– Fånga arttypiska 

karaktärer

• Belägg
– Ej fridlysta arter

– Ej sällsynta arter

– Ej små populationer
• Ta om möjligt liten 

karakterisk del

• Visa för annan botanist

• Ange alltid biotop
– Stadium (blomning etc) 

kan vara värdefull info

• Använd kommentars-
fältet i Artportalen!
– Ytterligare info kan 

underlätta bedömning



Vad göra med dokumentationen? Granskning

• Foton
– Lägg in i Artportalen

– Hemma i datorn gör de 
inte så stor nytta…

– Kan få hjälp av andra 
användare med 
verifiering

• Belägg
– Ange i Artportalen att 

belägg finns

– Ange var belägg finns

– Visa för annan botanist

– Skicka belägg till 
offentligt herbarium

• Bäst



Kända taxa från Västmanlands län

• Vattenklöverväxter – Korgblommiga

– 487 taxa i listan (hittills)

– 74 (15%) subsp., var. eller f.

– 11 (2,3%) hybrider
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Vattenklöverväxter - Korgblommiga

• Exempel på nya svenska namn
Vetenskapligt namn Nytt svenskt namn Tidigare namn

Euphrasia stricta Lila ögontröst Vanlig ögontröst

Euphrasia stricta var. brevipila Glandelögontröst Vanlig ögontröst

Melampyrum pratense var. pratense Vanlig ängskovall Ängskovall

Odontites vulgaris Gatrödtoppa Rödtoppa

Rhinanthus minor subsp. minor Äkta ängsskallra Ängsskallra

Verbascum thapsus Ljust kungsljus Kungsljus

Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia Vanlig majveronika Majveronika

Plantago maritima subsp. maritima Vanliga gulkämpar Gulkämpar

Lonicera caprifolium Äkta kaprifol Kaprifol

Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia Backblåklocka Liten blåklocka

Cirsium arvense var. maritimum Martistel Åkertistel

Pilosella cymosa Kvastfibbla/blåfibbla Kvastfibbla

Tragopogon porrifolius Äkta haverrot Haverrot

Guizotia abyssinica Nigerfrö Negerfrö



Vattenklöverväxter - Korgblommiga

• Exempel på taxa som ej är 
nämnda i Den nya Nordiska 
floran etc.
– Som man därför kan misstänka är 

felaktigt inskrivna i Artportalen, 
ibland kanske omedvetet

– I en del fall har såväl art som 
subsp. eller varietet haft samma 
namn i gamla Artportalen vilket 
kan ha lurat rapportören. Detta 
är åtgärdat i nya Artportalen. 

• Vanlig snärjmåra Galium aparine var. 
aparine (4)

• Vanlig ängskovall Melampyrum
pratense var. pratense (9)

• Vanlig hässleklocka Campanula latifolia
var. Latifolia (1)

• Vanlig åkerkulla Anthemis arvensis 
subsp. Arvensis (1)

• Martistel Cirsium arvense var. 
Maritimum (15) på havsstränder! 
Åkertistel tidigare => felval i gamla 
Artportalen

• Hagfibbla Hieracium triviale (3) istället 
för Hagfibblor Hieracium sect. Vulgata



Lånkar Callitriche

• Knepiga, frukter behövs

• Ta belägg!

Smålånke? Inga frukter
Gäddeholm 2011-09-23



Kanadensiskt gullris Solidago canadensis

Frösprids lätt => under fortsatt spridning

Dyudden (ofrivillig odling) 
2011-08-09



Höstgullris Solidago gigantea

• Frösprids ej?

• Stjälk kal, endast lite 
hårig i blomställningen

• Bladundersida kal, utom 
på nerverna

Dyudden (odling) 2011-08-09



Hagfibblor - Hagfibbla

• Sannolik felskrivning för Hagfibblor Hieracium sect. 

Vulgata :

OK!



Maskrosor Taraxacum

Ängsö 2011-05-14

Sektioner kan urskiljas
Artbestämning för experter



Martistel Cirsium arvense var. maritimum

• Tidigare åkertistel i gamla Artportalen
– Havsstrandsväxt, bör inte finnas i Västmanland

– Sannolik oavsiktlig felskrivning:



Sydbläddra - Vattenbläddra

• Blommor behövs för 
säker artbestämning

• Ange stadium i 
Artportalen!



Knepiga

• Förgätmigejer

• Myntor?

• Veronikor?

• Rödtoppor

• Ögontröst

• Skallror 

• Bläddror

• Fibblor (Hieracium) –
arter för experter

• Maskrosor – arter för 
experter



Taxa

• Plural av taxon
• Begrepp för enheter inom 

biologisk systematik
– Ordning
– Familj
– Släkte
– Art 

• Underart
• Varietet
• Form

– Hybrider

Exempel från Artportalen
• Lopplummer Huperzia selago
• Vanlig lopplummer Huperzia selago subsp. selago

• Groddlummer Huperzia selago subsp. arctica

• Tall Pinus sylvestris
• Vanlig tall Pinus sylvestris var. sylvestris

• Lapptall Pinus sylvestris var. lapponica

• Renfana Tanacetum vulgare
• Vanlig renfana Tanacetum vulgare f. vulgare

• Munkrenfana Tanacetum vulgare f. crispum

• Älvfräken Equisetum hyemale × variegatum

• Gråal Alnus incana
• Vanlig gråal Alnus incana ssp. incana var. Incana

• Karelsk gråal Alnus incana ssp. incana var. argentata

• Lappal Alnus incana subsp. kolaënsis


