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Floravokting i Larvik Kommune, sommeren 2014  

 

 
Emneord: Floravokting, EN- og VU-arter, rødliste, Larvik    

 

 

Styret i Larvik Botaniske Forening samlet en gruppe som kunne tenke seg å bli med 

på floravokting av noen utvalgte EN- og VU-arter i Larvik kommune med start i 

løpet av sommeren 2014. Gruppen består av 8 medlemmer og vi fordelte artene og 

lokalitetene mellom oss på et møte i mai 2014.  Noen av lokalitetene krever båt og 

de fleste av disse ble droppet.  De mest lokalkjente fikk dette første året ekstra 

ansvar for å vise hvor artene med tilhørende lokaliteter finnes. 12 arter med i alt 29 

tilgjengelige lokaliteter skulle følges opp (tatt ut fra floraatlas for Larvik Kommune, 

utarbeidet av Tor H. Melseth).  Vi har blitt oppmerksomme på noen flere lokaliteter 

for noen arter som bør følges opp neste år. 

 

Resultater 

 

Rapporter fra de 19 planlagte lokalitetene som ble undersøkt er lagt inn i 

artsobservasjoner i tillegg til seks nye lokaliteter for fem ulike arter. 

 

10 av de planlagte lokaliteter ble ikke undersøkt - av ulike årsaker.   

 

Én lokalitet har blitt ryddet gjennom mange år allerede og har flere floravoktere til å 

ta seg av den oppgaven.  Den ble undersøkt fire ganger og det ble ryddet to av 

gangene i løpet av sommeren og høsten.   

 

De 18 andre planlagte lokalitetene har blitt besøkt en gang i løpet av sommeren.  På 

noen få lokaliteter ble arten ikke funnet – ellers er det liten endring i bestandene 

utenom de litt ustabile ettårige artene. 

 
Tabell 1.  Tabell over artene og lokalitetene 

Art Lokali-
teter 

Undersøkte 
 lok., planlagt 

Gjenfunn + Nye lok. 

Kammarimjelle 1 1 1  

Smalsøte 4 0   

Hornvalmue 1 1 0 1 

Tusengylden 5 1 1 1 

Vårvikke 4 4 2 1 

Ertevikke 2 2 2 1 

Kjempestarr 1 1 1  

Småull 2 2 2  

Vasstelg 2 0   

Myrtelg 3 3 2 1 

Tornbeinurt 1 1 1  

Vasskjeks 3 3 3 2 
 


