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Granskning av kärlväxtfynd i Västmanlands län 
Studiecirkel våren 2012 

 

Revision 2012-01-24 av Bengt Stridh efter ursprungligt förslag från Sören Larsson 

 

Bakgrund 
Hur vet vi att de fynd som läggs in i Artportalen är korrekta? Validering av kärlväxtfynd saknas idag i 

Artportalen. Vi vet inte i vilken omfattning dokumentation görs i form av belägg eller foton av 

sällsynta eller svårbestämda arter.  

Genom att i en studiecirkel i föreningens regi genomföra en granskning av de fynd som finns inlagda i 

Artportalen hoppas vi att öka medvetenhet om att det för vissa arter krävs dokumentation för att 

fynden ska kunna användas i olika typer av publikationer. Vi hoppas även att kunna ge 

rekommendationer till rapportörerna hur fynd av olika arter eller underarter ska dokumenteras.  

I studiecirkeln ska vi studera de fynd som hittills lagts in i Artportalen och titta på i vilken grad fynd är 

dokumenterade på ett sådant sätt att fynden kan granskas av någon annan person än den som gjort 

fyndet. Vi tar gemensamt fram en lista på vilka arter eller underarter för vilka dokumentation är 

nödvändig för att fyndet ska kunna granskas och godkännas. I denna lista anger vi även på vilket sätt 

fynden ska dokumenteras. 

När vi ändå går igenom alla arter som är funna i Västmanland enligt de fynd som är inlagda i 

Artportalen bör vi även passa på att revidera listan för vilka fynd vi vill ha koordinater för varje 

observation.  

En del av studiecirkel genomförs som hemuppgifter.  

Mål 
1. Ta fram lista för fynd av kärlväxter gjorda i Västmanlands län som ska dokumenteras. I listan 

ska framgå på vilket sätt fynden bör dokumenteras, som en hjälp för rapportörerna att 

lättare kunna dokumentera sina fynd.  

2. 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. 

3. Revidera listan för vilka fynd av kärlväxter gjorda i Västmanlands län som ska koordinatsättas 

vid varje observation.  

Deltagare 
Kursen riktar sig till alla som lägger in kärlväxtfynd i Artportalen. Framför allt är det önskvärt att alla 

som deltar i atlasinventeringen av Västmanlands läns kärlväxtflora deltar i studiecirkeln. En del av 

studiecirkeln kommer att genomföras som hemuppgifter. 

Cirkelledare 
Bengt Stridh, BFV. 
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Material 

Alla deltagare 

• Västmanlands Flora, Ulf Malmgren, 1982.  

• Artportalens ”Rapportsystem för växter”, http://artportalen.se/ 

•  Handlupp. Behövs vid granskning av pressade belägg.  

• Eget eller andras pressat eller fotograferat kärlväxtmaterial.  

 

Övrigt 

• DynTaxa. Databas för alla kända taxa i Sverige. http://www.artdata.slu.se/dyntaxa/  

• Upplands flora, redaktör Lena Jonsell, 2010.  

• Sörmlands flora, Hans Rydberg och Hans-Erik Wanntorp, 2001.  

• Ölands kärlväxtflora – Växtförteckning. Som exempel. I denna förteckning anges vilka taxa 

som ska dokumenteras och hur. http://www.botanist.se/Dok/Checklista_total.pdf  

• Upplands lista för arter som kräver koordinater vid varje fynd.  

• Artbestämningslitteratur. Exempelvis Den nya Nordiska Floran, Flora Nordica, artiklar i 

Svensk Botanisk Tidskrift eller regionala tidskrifter, Virtuella floran etc.  

• Den som har bärbar dator tar med den. 

• Stereolupp. Kan behövas vid granskning av belägg.  

Genomförande 
4 vardagskvällar mellan kl 18-21, med en fikapaus. 

Studieförbund och lokal 
Studiefrämjandet i Västerås. Pilgatan 8. 

Ekonomi 
Cirkeln är gratis för föreningens medlemmar. Ersättningen från Studiefrämjandet till föreningen är i 

genomsnitt endast 12 kr/timme oberoende av antal deltagare, vilket skulle göra ca 144 kr totalt för 

en studiecirkel med fyra träffar och tre timmar per gång.  

Träffar 

Före första träffen 

• Uppdatera listan över kända taxa i Västmanlands län som finns på vår hemsida (”Fyndlistor 

för kärlväxter i Västmanlands län”). Jämföra befintlig lista med lista av taxa angivna i 

Artportalen och lägg till nytillkomna taxa.  Bengt ansvarig.  

Förberedelser inför varje träff 

• Hur många fynd finns i det västmanländska rapportmaterialet av varje taxa i den aktuella 

gruppen? Fler än 300 taxa per träff att gå igenom.  

• Gör ett förslag till lista på taxa som behöver dokumenteras i den grupp som vi studerar vid 

varje träff. 

• Gör ett förslag till lista på taxa som vi önskar ska koordinatsättas vid varje observation i den 

grupp som vi studerar vid varje träff. 
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• Vilka av fynden i Artportalen av de taxa som enligt förslaget behöver dokumenteras har idag 

belägg eller foton som möjliggör granskning?  Studera fynden i Artportalen och se om bilder 

finns respektive om det angivits att belägg finns.  

Vid alla träffar behandlar vi följande 

• Vilka typer av kärlväxtfynd ska skärskådas? Lista kriterier vid första träffen. Uppdatera vid 

varje träff.  

• Hur ska kärlväxtfynd kvalitetssäkras? Lista kriterier vid första träffen. Uppdatera vid varje 

träff.  

• Vi gör en lista på taxa som behöver dokumenteras i den grupp som vi studerar vid varje träff. 

• Hur bör dokumentering göras? 

• Vilka av fynden i Artportalen av de taxa som vi anser behöver dokumenteras har idag belägg 

eller foton som möjliggör granskning?  

• Vilka fynd behöver vi söka dokumentation för? 

• Hur söker man kompletterande uppgifter kring ett fynd? 

• Hur ska resultatet av granskningen presenteras till rapportören? 

• Om inte användbar dokumentation finns i Artportalen använder vi äldre pressat, fotograferat 

material eller botanisk litteratur för att kunna ge rekommendationer till rapportörer hur de 

skall dokumentera sina fynd.  

• Vi gör en lista på taxa som vi önskar ska koordinatsättas vid varje observation i den grupp 

som vi studerar vid varje träff.  

• Vilka kriterier ska vi ha för de arter vi önskar koordinater på vid varje observation? 

Vid sista träffen gör vi dessutom en utvärdering av granskningen och en utvärdering av studiecirkeln. 

Träff 1 Torsdag 16/2 Ormbunksväxter till och med x 

Träff 2 Torsdag 1/3 X till och med y 

Träff 3 Tisdag 13/3 X till och med y 

Träff 4 Torsdag 29/3 X till och med y 

 
 


