
Tack alla florainventerare som inventerat Vår Bygds flora år 2017. Alla kan vi sträcka på oss, alla som 
varit så flitiga, gått runt på olika växtlokaler och noterat alla växter som vi upptäckt och kunnat 
identifiera. Vår kunskap om floran och dess olika växtplatser har också blivit mycket större. När alla 
de noterade växterna lagts in på en samlingslista så har vi tillsammans noterat 2688 växter. Många av 
dessa växter förekommer så klart på flera lokaler t.ex. alsikeklöver, baldersbrå, smultron osv. vilka 
växer på många platser.  
 

 
Den mest förekommande blomman är smörblomma, den förekommer på 35 lokaler. 

 
Hur många arter har vi då hittat i Vår Bygd detta första inventeringsår? Jo, resultatet blev 420 OLIKA 
ARTER!  
Vi har använt oss av många olika floraböcker för att bestämma vad det är vi hittat. Vi har också 
använt ”Flora på Dal” och i den har vi sett att växter som inventerades i Vår Bygd på 1980-talet 
fortfarande växer på samma lokal. T.ex. rödbläran som finns kvar på Rösebo och Hästefjord och 
storigelknoppen som fortfarande växer i Röseboviken. 
 
Vi vill också tacka Bo Eriksson från Bohusläns botaniska förening. Han har varit ett oerhört stort stöd 
för oss. Bos stora kunskap av florainventering och alla hans goda råd, har bidragit till att vår 
inventeringsstart blivit så bra.  
 
Inventeringen fortsätter i år och för att få en uppstart träffas vi i Rösebolokalen söndagen den 15 
april kl. 14.00. Då kommer Bo Eriksson och visar ett bildspel om vatten- och sumpväxter. Vår Bygd är 
rik på stränder vid sjöar och älvar, fullt av diken och några kanaler och flera mossar. Det är platser där 
det växer just vatten- och sumpväxter. Det är nog ett område som vi behöver lära oss mer om. Alla 
florainventerare men också alla andra som är intresserade är VÄLKOMNA! Ta med egen 
eftermiddagsfika. 
 
Jag vill också berätta att lördagen, den 16 juni, kl. 10.00 har vi årets Blomstervandring. Det är även 
då Bo Eriksson som leder oss. Platsen är inte ännu bestämd, så vi ber att få återkomma. 
Alla intresserade är VÄLKOMNA! Ta med egen förmiddagsfika. 
 
Vårliga hälsningar Kerstin Larsson      


