FÄLTBLANKETT

Ruta nr

Inventerare:

Artnamn
NV NO SV SO Artnamn
NV NO SV SO Artnamn
Adam och Eva
blåsuga
färgmåra
agnsäv *
blåsäv
gaffelbräken
akleja
blåtåtel
gatkamomill
alsikeklöver *
bockrot *
getapel
amerikansk dunört
bok
getrams
andmat
bolltistel
getväppling **
apel
borstnate
glansdaggkåpa
ask
brakved
glansnäva
asp
bredkaveldun
glatt daggkåpa
axag
brudborste
grenrör
axslinga
brudbröd
groblad **
axveronika
brunag
gropnate
backdunört
brunrör
grusbräcka
backförgätmigej
brunskära
grusstarr
backglim
brunstarr
grusviva
backklöver
brunven
grå ögontröst
backlök
brunört
gråbo *
backnejlika
buskviol
gråfibbla *
backsippa
bäckbräsma
gråstarr *
backskafting
bäcknate
grått saltgräs
backskärvfrö *
bäckveronika
gräslök **
backsmultron
cikoria
gräsnate
backstarr
darrgräs
grässtjärnblomma
backtimjan
desmeknopp
gräsull
backtrav
dikeslånke
grönknavel *
backvial
duvnäva
grönmynta
backvicker
duvvicker
grönpil
baldersbrå
dvärgbläddra
grönpyrola
balsampoppel
dvärgigelknopp
grönstarr
bandtång
dvärgmaskrosor
grönvit nattviol
benved
dvärgnäckros
gul fetknopp
berberis
dvärgvårlök
gul näckros
bergdunört
dyblad
gul sötväppling
berggröe
dybläddra
gulkavle
bergjohannesört
dystarr
gulkämpar
bergklint
dyveronika
gullklöver
bergkorsört
ekbräken
gullpudra
bergmynta
ekorrbär
gullris
bergrör
engelskt rajgräs
gullviva
bergslok
etternässla
gulsippa
bergsyra *
europeisk lärk
gulsporre
bergven
fackelblomster
gulvial
besksöta
femfingerört *
gårdsskräppa
betesdaggkåpa
fingerborgsblomma
gäddnate
bindvide
fiskmålla
gökärt
bitterpilört
flaskstarr
hagfibblor
björkpyrola
flentimotej
hallon
blekbalsamin
flenört
hampdån
blekfryle
flikplister
hampflockel
blekspirea
flockfibbla
harklöver
blekstarr
flugblomster
harmynta
blodnycklar
flyghavre
harris
blodnäva
fläckmaskrosor
harstarr
blodrot
fläder
harsyra
blomsterlupin
flädervänderot **
hartmansstarr
blomvass
foderlosta
hartsros
blåbär
fodervallört
hassel
blåeld
frossört
havre
blågull
fyrkantig johannesört
havsnajas
blåhallon
fårsvingel
havssälting
blåklint
fältarv
havssäv
blålusern
fältgentiana *
hesperis
blåmunkar
fältkrassing
hirsstarr
blåmålla
fältveronika
hjortron
blåsippa
fältvädd
honungsblomster
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hultbräken
knölsyska
långnate
piggstarr
humle
korallrot
långsvingel
pilblad
humleblomster x nejlikrot
korgvide
läkevänderot
pillerstarr
humlelusern
korn
löktrav
pilört **
hundkäx
kornvallmo
lövbinda
pingstlilja
hundstarr **
korsandmat
madrör
pipdån
hundtunga
korskovall
mahonia
piprör
hårdsvingel
korsört **
majbräken
plattstarr
hårslinga
kransmynta
majsmörblommor ***
plommon
häckspirea
krikon
majveronika
pors
häckvicker *
krissla
majviva
porslinshyacint
hägg
krollilja
malört
praktlysing
häggmispel
krusbär
malörtsambrosia
pricknattljus
hällebräken
krusfrö
mandelblomma
prästkrage
hässlebrodd
krusnate
mannagräs
pukvete
hässleklocka *
krusskräppa
mattram
purpurknipprot
hästhov
krustistel
mellanplister
påsklilja
hästkastanj
krypbjörnbär coll.**
midsommarblomster
pärlhyacint
hästsvans
krypnarv
missne
päron
hönsarv **
krypven
mjukdån
ramslök
höstfibbla **
kråkklöver
mjuknäva
rankstarr
höstgullris
kråkvicker
mjukplister
raps
idegran
kummin
mjölke
raspbjörnbär
igelknopp
kungsmynta
mjölon
repestarr
jolster
kvastfibbla
murgröna
revfibbla
jordklöver
kvickrot
murgrönsveronika *
revfingerört
jordreva
kålmolke
murreva
revormstörel
jordrök
källarv
myggblomster
revsmörblomma
jordtistel
källört
myskmadra
revsuga
Jungfru Marie nycklar
käringtand *
myskmalva
rockentrav
jättebalsamin
kärleksört *
måbär
rosendunört
jättegröe
kärrbräken
månlåsbräken
rosenmalva
jätteloka
kärrdunört
mörk dunört
rosettjungfrulin
jätteslide
kärrfibbla
mörk lungört
rosling
jättestarr
kärrfräken
mörkt kungsljus
rostnate
kallgräs
kärrkavle
nagelört
rotfibbla
kalmus
kärrknipprot
natt och dag
rundhagtorn
kamomill
kärrmaskrosor
nattljus
rundsileshår
kamäxing
kärrsilja
nattviol *
ryltåg *
kanadabinka
kärrstjärnblomma
nejlikrot
rysk blåstjärna
kanadensiskt gullris
kärrsälting
nickskära
ryssgubbe
kanelros *
kärrtistel
nordmaskrosor
råg
kardvädd
kärrull
norsk fingerört
rågvallmo *
kattfot
kärrviol
notblomster
råttsvans
kaukasiskt fetblad
kösa
nyponros *
rävstarr
kejsarkrona
lammöron
nålstarr
rävtörel
kirskål
lentåtel
nålsäv
rödklint
klasefibbla
liljekonvalj
näbbstarr
rödklöver *
klasespirea
lingon
nässelklocka
rödkämpar
klibbal
linnea
nästrot
rödkörvel
klibbkorsört
liten blåklocka
odört
rödlånke
klockpyrola
liten fetknopp
ogräsmaskrosor
rödmire
klolånke
liten kardborre
olvon
rödmålla
klotpyrola
ljung
ormbär
rödnarv
klöveroxalis
ljust kungsljus
ormrot
rödplister
knagglestarr
lomme
ormtunga
rödtoppa
knappsäv **
loppstarr
oxel
rödven
knapptåg
luddhavre
oxtunga
rönnspirea
knipparv
luddros
palsternacka *
rörsvingel *
knippfryle
luddtåtel
parkgröe
rött oxbär
knytling
luktviol
parkslide
saltgräs
knäckepil
lundbräken
parksmultron
sammetsdaggkåpa
knägräs
lundgröe
penningblad
sandmaskrosor
knärot
lundslok
penningört
sandvita
knölklocka
lundstarr
pepparrot
sengröe
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blåsstarr
färgkulla
silverarv
sommarlånke
silvergran
spansk körvel
sjöfräken
sparvnäva
sjöranunkel
sparvvicker
skatnäva
spenört
skavfräken
spetshagtorn
skelört
spikvallmo
skogsalm
spindelblomster
skogsbingel
spindelört
skogsbjörnbär *
spirbjörnbär
skogsbräken
springkorn
skogsek
spåtistel *
skogsfibblor
späddaggkåpa
skogsfräken
spärroxbär
skogsförgätmigej
stagg
skogsklocka
stallört
skogsklöver
stenbräken
skogskovall
stenbär
skogslind
stenros *
skogslök
stensöta
skogslönn
stillfrö
skogsnarv
stinknäva *
skogsnoppa
stinksyska
skogsnycklar
stjärndaggkåpa
skogssallat
stjärnstarr
skogsstarr
stor blåklocka
skogsstjärna
stor kardborre
skogsstjärnblomma
stor vårstjärna
skogssäv
storigelknopp *
skogstry
stormåra
skogsvicker
storrams
skogsviol
storsileshår
skuggnäva
storven **
skvattram
strandaster
skånskt mannagräs
strandgyllen
skär kattost
strandklo
skärmstarr
strandkrypa
sköldmöja *
strandkvanne
slamkrypa
strandlysing
slankstarr
strandmaskrosor
slidstarr
strandpryl
sloknunneört
strandranunkel
slokstarr
strandråg
slån
strimsporre
slåtterblomma
strutbräken
slåtterfibbla
strålöga
slåttergubbe
strängstarr
smalkaveldun
strätta
smultron
stubbtåg
småborre
styvfibblor
småfingerört
styvt braxengräs
smålånke
stånds
smånunneört
sumpbläddra
småsileshår
sumpförgätmigej
småsnärjmåra
sumpmåra
småsporre
sumpnoppa *
smällspirea
sumpstarr
smörbollar
surkörsbär
snip
svalting
snårstarr
svart trolldruva
snårvinda *
svarta vinbär
snöbär
svartbräken *
snödroppe
svartoxbär
solros
svenskmålla
solvända *
svinmolke *
sommarfibbla
svinrot
sommargyllen *
svärdslilja
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hornsärv
knölsmörblomma
lungrot
sydknutnarv
vanlig hundäxing
vasstarr
sydkråkbär
vanlig kabbleka
vattenaloe
syltåg
vanlig klofibbla
vattenblink
syren
vanlig knylhavre
vattenbläddra
såpnejlika
vanlig kruståtel
vattenklöver
sårläka
vanlig kärrspira
vattenmärke
säv
vanlig lopplummer
vattenmöja *
sötkörsbär
vanlig luddlosta
vattenpest
sötvedel
vanlig lundelm
vattenpilört
tagelstarr
vanlig lundtrav
vattenskräppa
tagelsäv
vanlig löktåg
vattenveronika
taggsallat
vanlig mattlummer
veketåg
taggstarr
vanlig myrtåg
veksäv
taigaörnbräken
vanlig nattskatta
vekt braxengräs
taklosta
vanlig nordbräken
vete
tallört *
vanlig nysört
vildapel
tandrot
vanlig nässelsnärja
vildlin
teveronika
vanlig plattlummer
vildmorot
tibast
vanlig renfana
vildpersilja **
tiggarranunkel
vanlig revlummer
vintergröna
timotej *
vanlig rödblära
vintergäck
tomtskräppa*
vanlig rödfibbla
vippärt
toppdån
vanlig rödmalva
vispstarr
toppjungfrulin
vanlig rödsvingel
vit dunört
toppklocka*
vanlig röllika
vit fetknopp
topplösa
vanlig rönn
vit näckros *
trampgröe
vanlig rörflen
vit sminkrot
trampört **
vanlig salttåg
vit sötväppling
tranbär
vanlig sandnarv
vitag
trift *
vanlig sandtrav
vitblära
trindstarr *
vanlig sandviol
vitgröe
trubbhagtorn
vanlig skogsknipprot
vitklöver
trubbnate
vanlig smörblomma
vitknavel
trådstarr
vanlig snärjmåra *
vitmåra
trådtåg
vanlig sprängört
vitpil
trädgårdsveronika
vanlig styvmorsviol
vitplister
trädgårdsvinbär
vanlig sumpfräne
vitpyrola
träjon
vanlig svalört
vitsippa
tulkört
vanlig svinmålla
vresros
tulpan
vanlig sälg
vårarv
tusensköna
vanlig tall
vårbrodd
tuvstarr
vanlig tuvtåtel
vårfingerört
tuvsäv
vanlig vattenmåra *
vårfryle
tuvull
vanlig vårtbjörk
vårförgätmigej
tvåblad
vanlig åkerfräken
vårklynne
tysklönn
vanlig åkerkulla
vårkorsört
tätört
vanlig åkerpilört
vårkrokus
ullkardborre
vanlig åkervinda *
vårlök
ullört
vanlig ängsfryle
vårspärgel
underviol
vanlig ängskavle
vårstarr
uppländsk vallört
vanlig ängskovall *
vårstjärna
vanlig backsmörblomma
vanlig ängsskallra
vårtörel
vanlig brandlilja
vanlig ängsstarr
vårveronika
vanlig brokförgätmigej
vanlig ängssyra
vårärt
vanlig brännässla
vanlig ögontröst
våtarv *
vanlig bunkestarr
vanliga svartkämpar
väddklint
vanlig druvfläder
vanligt gråvide
vägmålla
vanlig en
vanligt gökblomster
vägtistel
vanlig fårtunga
vanligt humleblomster
vägtåg
vanlig fältmalört
vanligt jungfrulin
vätteros
vanlig glasbjörk
vanligt krypvide
åkerbinda
vanlig gran
vanligt kärrgröe
åkerförgätmigej
vanlig gråal
vanligt odon
åkerkål
vanlig gråbinka
vanligt smällglim
åkerkårel *
vanlig gulmåra *
vanligt svartvide
åkermolke **
vanlig gåsört
vanligt tjärblomster
åkermynta
vanlig harkål
vass
åkerriddarsporre
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pestskråp
åkerrättika **
åkerrödtoppa
åkersenap
åkerspärgel**
åkertistel
åkerveronika
åkerviol
åkervädd
ålnate
äkta förgätmigej
äkta hjärtstilla
äkta höskallra
äkta johannesört
äkta ängsnycklar
äkta ängsviol
älggräs
ältranunkel
ängsbräsma *
ängsdaggkåpa
ängsfibbla
ängsfräken
ängsgröe **
ängshaverrot *
ängshavre
ängsklocka
ängsmaskrosor
ängsruta
ängsskära
ängssvingel
ängsull *
ängsvädd
äppelros
ärenpris
ärtstarr *
ögonpyrola
östgötabjörnbär
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sibirisk björnloka *

