
Artlista Ljunghusens  GK
Artlista efter inventering 2003 samt 2020/2021
Inventerat 2003 David Göransson, 2020-2021 Ingrid Persson och Majvi Andersson

1=27/7 2020 2=10/5 2021 3 = 6/7 2021 4=12/9 2021

Gulmarkerade = ej med i förra artlistan NT = nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad

Familj Svenskt namn Inventeringstid Biotop

Fräkenväxter åkerfräken 2 sandhed

ängsfräken 1 gräsmatta

Låsbräkenväxter ormtunga fuktig gräsmark

Stensöteväxter stensöta 2 sandhed, sanddyn

Hällebräkenväxter majbräken sanddyn

Träjonväxter skogsbräken ljunghed

träjon 1 sanddyn, sandhed, ljunghed

Klöverbräkenväxter klotgräs VU damm på ljunghed

Tallväxter bergtall 4 sandhed, ljunghed

en 1 ljunghed

tall 1 sandhed, ljunghed

Cypressväxter tuja 4 tallhed

Idegransväxter idegran 4 tallhed

Videväxter asp 1 ljunghed

bindvide sandhed

gråvide 1 ljunghed

krypvide 1 ljunghed

sandvide 1 ljunghed

smalvide sandhed

sälg 1 ljunghed

vitpil sandhed

Porsväxter pors 1 ljunghed

Björkväxter. glasbjörk 1 ljunghed

klibbal 2 ljunghed

vårtbjörk 2 sandhed, ljunghed

Hasselväxter hassel 2 ljunghed

Bokväxter ek 1 ljunghed, sandhed

Nässelväxter brännässla 1 näringsrika platser

etternässla näringsrika platser

Slideknäväxter bergsyra 2 sandhed

bägartrampört 4 grusplaner och stigar

gårdsskräppa 3 näringsrik mark och ruderatmark

krusskräppa 1 näringsrika platser, fuktig havsstrand

parkslide gräsmark

rödsyra 1 sandhed

smal trampört 3 grusplaner och stigar

stor ängssyra 1 sandhed

strandpilört 3 fuktig havsstrand

strandskräppa ruderatmark

sumpskräppa 3 ruderatmark

tomtskräppa 1 näringsrika platser

vanlig pilört 3 ruderatmark

vattenskräppa 4 diken och dammar på ljunghed

åkerbinda 3 gräsmatta

åkerpilört 3 ruderatmark

ängssyra 1 all gräsmark
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Mållväxter broskmålla ruderatmark, havsstrand

flikmålla 3 ruderatmark

rödmålla havsstrand, ruderatmark

sodaört 1 sanddyn

spjutmålla 1 havsstrand

strandmålla 1 havsstrand, ruderatmark

svenskmålla havsstrand, ruderatmark

svinmålla 1 havsstrand, ruderatmark

Portlakväxter vinterportlak ruderatmark

Nejlikeväxter backnejlika 1 sandhed

blekarv 3 gräsmark

grässtjärnblomma 1 all gräsmark

havsnarv 3 fuktig havsstrand

hönsarv 1 all gräsmark

klibbarv sanddyn

knutnarv fuktig havsstrand

krypnarv all gräsmark

rödnarv 3 sandhed

saltarv 3 fuktig havsstrand

sandnarv sandhed

smällglim ruderatmark

strandnarv fuktig havsstrand

tuvknavel 4 sandhed

vitknavel sandhed

vårarv sandhed

våtarv 2 näringsrika platser

åkerknavel 4 sandhed

åkerspärgel 4 ruderatmark

Näckrosväxter vit näckros 4 damm

Ranunkelväxter knölsmörblomma 2 näringsrik gräsmark

möja, ej artbestämd 4 damm

revsmörblomma 2 näringsrik gräsmark

sköldmöja damm

smörblomma 1 all gräsmark

strandranunkel 1 diken och dammar på ljunghed

svalört 2 gräsmark

tiggarranunkel fuktig blottad jord

vintergäck 2 gräsmatta

vitsippa 2 gräsmark

ältranunkel 4 diken och dammar på ljunghed

Berbrisväxter berberis sandhed

mahonia 2 gräsmark

Vallmoväxter kornvallmo 3 gräsmark

rågvallmo ruderatmark

Jordröksväxter jordrök ruderatmark

Korsblommiga atlantisk marviol sanddyn

backtrav ruderatmark

baltisk marviol 1 sanddyn

bangyllen ruderatmark
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bergbräsma 2 sandhed

bitterkrassing 1 fuktig havsstrand

dansk skörbjuggsört fuktig havsstrand

hamnsenap 3 ruderatmark

kärrbräsma 2 sandhed

lomme 2 ruderatmark

löktrav ruderatmark

nagelört 1 sandhed och stigar

nagelört 2 sandhed

penningört ruderatmark

pepparrot 2 ruderatmark

raps ruderatmark

sandkrassing sandhed

sandvita 1 sandhed och gräsmark

skörbjuggsört 2 fuktig havsstrand

sommargyllen 2 ruderatmark

stillfrö 3 ruderatmark

strandfräne 1 ruderatmark

sumpfräne ruderatmark

vägsenap 3 ruderatmark

åkerkål ruderatmark

åkersenap 3 ruderatmark

Sileshårväxter rundsileshår diken och dammar på ljunghed

småsileshår diken och dammar på ljunghed

Fetbladsväxter gul fetknopp 1 sandhed

kärleksört sandhed

Stenbräckeväxter mandelblomma 2 gräsmark

Rosväxter apel 4 sandhed

blodrot 1 ljunghed

blåhallon 4 sandhed

femfingerört 1 sandhed

flikbjörnbär 1 ljunghed

gåsört 1 fuktig och näringsrik gräsmark

hallon 2 ljunghed

häggmispel 2 ljunghed, sandhed

jungfrukam sandhed

kal nyponros 2 sandhed

kal stenros 2 sandhed

klasespirea sandhed

kråkklöver 1 dikeskanter och gräsmark

måbär 2 sandhed

nejlikerot 2 gräsmark

oxbär 2 gräsmark

oxel 2 sandhed

päron 4 tallhed

revfingerört 3 ljunghed

rönn 1 ljunghed, sandhed

slån 2 gräsmark

smultron 3 gräsmark
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småborre 3 gräsmark och sandhed

svensk häggmispel 2 sandhed, ljunghed

sötbjörnbär 4 ljunghed

trubbhagtorn 3 sandhed

trubbhagtorn x 

spetshagtorn
2 sandhed

trädgårdsvinbär 2 sandhed

vildapel 4 ljunghed

vresros 1 sanddyn

äppelros ljunghed

Ärtväxter duvvicker 3 sandhed

harklöver 1 sandhed

humlelusern 1 ruderatmark

jordklöver 3 sandhed

kråkvicker 1 all gräsmark

käringtand 1 all gräsmark

liten sommarvicker sandhed

Lusern, ej artbestämd 3 gräsmark

rödklöver 2 ruderatmark

smal käringtand NT gräsmark

smultronklöver 1 fuktig havsstrand

stor sommarvicker gräsmark

strandvial 2 sanddyn

trådklöver sandhed, ljunghed

vit sötväppling 1 gräsmark

vitklöver 1 all gräsmark

vårvicker 2 sandhed

Näveväxter duvnäva sandhed

fliknäva ruderatmark

mjuknäva 2 ruderatmark

revormstörel ruderatmark

skatnäva 4 sandhed

sparvnäva 4 sandhed

Lönnväxter tysklönn 2 gräsmark

Balsaminväxter blekbalsamin ruderatmark

Brakvedsväxter brakved 1 ljunghed

Malvaväxter läkemalva torr gräsmark

skär kattost ruderatmark

Johannesörtväxter fyrkantig johannesört 4 gräsmark

äkta johannesört 1 sandhed, ljunghed

Violväxter klittviol DD sanddyn

kärrviol diken och dammar på ljunghed

luktviol gräsmark

styvmorsviol sandhed

åkerviol 2 ljunghed, ruderatmark

ängsviol sandhed

Slamkrypeväxter skaftslamkrypa EN 1 dikeskant

rödlånke NT diken och dammar på ljunghed

Fackelblomsterväxter fackelblomster 1 diken och dammar på ljunghed
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Dunörtsväxter amerikansk dunört 1 diken och dammar på ljunghed

backdunört buskage på ljunghed

kärrdunört 3 diken och dammar på ljunghed

mjölke 1 ljunghed

rosendunört 2 näringsrik, fuktig mark

Slingeväxter axslinga havsvik, dammar

Araliaväxter murgröna 2 gräsmark och tallhed

Flockblommiga bockrot 1 sandhed

bäckmärke 1 diken och dammar på ljunghed

hundkäx 1 näringsrika platser

kirskål 1 näringsrika platser

krypfloka damm på ljunghed

körvel 1 gräsmark och sandhed

odört sanddyn

palsternacka 1 torr gräsmark

rödkörvel buskage

spikblad 1 diken och dammar på ljunghed

strandkvanne 2 fuktig havsstrand

taggkörvel VU havsstrand, ruderatmark

vildpersilja ruderatmark

Ljungväxter klockljung 1 ljunghed

ljung 1 ljunghed

odon ljunghed

sydkråkbär 1 ljunghed

Viveväxter backtrift 1 sandhed

rödmire ruderatmark, gräsmatta

skogsstjärna 2 ljunghed

strandkrypa 3 fuktig havsstrand

strandlysing 1 diken och dammar på ljunghed

strandtrift 1 sandhed

Syrenväxter liguster sandhed

syren 2 sandhed

Gentianaväxter dvärgarun 4 fuktig havsstrand

klockgentiana ljunghed

kustarun fuktig havsstrand

Mårväxter gulmåra 1 torr gräsmark

snärjmåra 2 ruderatmark, buskage

stor vattenmåra diken och dammar på ljunghed

vattenmåra 3 fuktig gräsmark

Vindeväxter snårvinda 3 vassruggar

åkervinda 1 sandhed

Strävbladiga blåeld 1 ruderatmark, sandhed

oxtunga 1 sandhed, ruderatmark

paddfot NT näringsrika platser, ruderatmark

sumpförgätmigej 3 ruderatmark

Lånkeväxtr dikeslånke diken och dammar på ljunghed

Kransblommiga backtimjan 1 sandhed

bosyska ljunghed

brunört 2 gräsmark
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flikplister ruderatmark

hampdån 3 gräsmark och ruderatmark

knölsyska fuktig gräsmark, ruderatmark

mjukplister 3 gräsmatta

pipdån 1 ruderatmark

rödplister 2 gräsmark, ruderatmark

strandklo 1 fuktig mark

vitplister 1 näringsrik gräsmark

åkermynta fuktig gräsmark

Potatisväxter besksöta näringsrika platser, fuktig havsstrand

nattskatta 1 näringsrika platser, fuktig havsstrand

Lejongapsväxter fältveronika 2 ljunghed, ruderatmark

grenigt kungsljus VU 3 gräsmark

gulsporre 1
sandhed, ljunghed, fuktig havsstrand, 

sanddyn

murgrönsveronika 2 gräsmark

rödtoppa fuktig havsstrand

skuggveronika gräsmark

strandrödtoppa 3 fuktig havsstrand

teveronika gräsmark

trädgårdsveronika grämatta

vanlig ögontröst 4 sandhed

vårveronika 2 torr gräsmark

ängsskallra 4 sandhed

ärenpris sandhed, ljunghed

Grobladsväxter gulkämpar 1 fuktig havsstrand

gårdsgroblad 1 ruderatmark, gräsmark

kustgroblad 3 ruderatmark

rödkämpar gräsmark

strandkämpar fuktig havsstrand

strandpryl diken och dammar på ljunghed

svartkämpar 1 all gräsmark

åkergroblad 1 ruderatmark

Kaprifolväxter druvfläder ljunghed

fläder 1 ljunghed, sandhed, ruderatmark

parkolvon 2 gräsmark och tallhed

snöbär 2 gräsmark och tallhed

vildkaprifol 1 sandhed

Vänderotsväxter läkevänderot dynsänka

Väddväxter åkervädd sandhed

ängsvädd 4 sandhed, ljunghed

Klockväxter blåmunkar 4 sandhed

kaplobelia ruderatmark

liten blåklocka 1 torr gräsmark

Korgblommiga baldersbrå 1 ruderatmark

bergkorsört 2 sanddyn

brunskära diken och dammar på ljunghed

flockfibbla 1 sandhed

fältmalört 1 sandhed
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gatkamomill 2 ruderatmark

gråbo 1 sanddyn, ruderatmark

hampflockel 1 fuktig havsstrand

harkål 3 ruderatmark

hedblomster VU 1 sandhed

hårgängel ruderatmark

hästhov ruderatmark

höstfibbla 1 sandhed

kanadabinka 1 ruderatmark

klibbkorsört 2 ruderatmark

korsört 1 ruderatmark

krustistel 1 näringsrika platser, fuktig havsstrand

kustbaldersbrå 1 näringsrik havsstrand

kålmolke 1 ruderatmark

liten kardborre 1 ruderatmark

mattfibbla 1 sandhed

nysört 1 ruderatmark

ogräsmaskrosor 1 all gräsmark, ruderatmark

piggtistel 3 ruderatmark

prästkrage 1 gräsmark

renfana 2 torr gräsmark

revfibbla 4 sandhed

rotfibbla 1 sandhed

röllika 1 all gräsmark

sandmaskrosor 2 sandhed

skogsnoppa 3 gräsmark

solros ruderatmark, sandstrand

strandaster 1 fuktig havsstrand

strandgråbo 1 havsstrand

strandmalört 2 fuktig havsstrand

strandmolke fuktig havsstrand

stånds sandhed

svinmolke 3 gräsmark

taggsallat ruderatmark

tusensköna 1 näringsrik gräsmark

ullkardborre ruderatmark

vägtistel 1 ruderatmark

åbrodd ruderatmark

åkermolke näringsrik gräsmark, ruderatmark

åkertistel 1 ruderatmark

ängshaverot 3 gräsmark

Konvaljväxter ekorrbär sandhed

liljekonvalj 4 gräsmark

Sparrisväxter sparris 1 torr gräsmark

Hyacintväxter blåstjärna 2 fuktig gräsmark

pärlhyacint 2 fuktig gräsmark

Lökväxter backlök 2 sandhed

sandlök 1 sandhed

Amaryllisväxter påsklilja 2 ljunghed
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Andmatsväxter andmat 3 diken och dammar

kupandmat diken

Svaltingväxter svalting 1 diken och dammar på ljunghed

Sältingväxter havssälting 3 fuktig havsstrand

kärrsälting fuktiga havsstränder

Nateväxter borstnate havsvik, dammar

gropnate 4 dammar på ljunghed

gäddnate 1 dammar och diken på ljunghed

Natingväxter skruvnating havsvik

hårnating havsvik

Bandtångsväxter bandtång havsbotten

Särvväxter storsärv havsvik

Kaveldunsväxter bredkaveldun 1 diken och dammar på ljunghed

Tågväxter borsttåg ljunghed

grodtåg fuktig havsstrand

knapptåg 3 diken och dammar på ljunghed

knippfryle 3 all gräsmark

löktåg diken och dammar på ljunghed

ryltåg 3 diken och dammar på ljunghed

salttåg fuktig havsstrand

trådtåg ljunghed

veketåg 1 diken och dammar på ljunghed

vägtåg diken och dammar på ljunghed

ängsfryle sandhed, ljunghed

Starr blankstarr ljunghed

grusstarr 4 ljunghed

harstarr ljunghed

hirsstarr ljunghed

hundstarr 3 diken och dammar på ljunghed

liten ärtstarr diken och dammar på ljunghed

sandstarr 1 sanddyn

stjärnstarr diken och dammar på ljunghed

Halvgräs blåsäv 3 fuktig havsstrand

havssäv 1 fuktig havsstrand

kärrull 4 fuktig gräsmark

plattsäv dammkant

sydknappsäv ljunghed

säv 1 diken och dammar på ljunghed

tagelsäv dammar på ljunghed

tuvull 3 ljunghed

ängsull fuktig mark

Gräs brunven 4 fuktiga områden

bergrör 3 sandhed

bergrör 1 sanddyn

blågrå kvickrot 3 sanddyn

blåtåtel 1 ljunghed

borsttåtel sandhed

daggsvingel sandhed

engelskt rajgräs 1 sandhed
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fårsvingel 4 sandhed

gråsvingel sanddyn

hundäxing 1 gräsmark

hårdsvingel 4 sandhed

hönshirs ruderatmark

knylhavre 3 sandhed

knägräs ljunghed

kruståtel 3 sandhed

krypven 4 fuktig havsstrand

kvickrot 1 sanddyn

kärrgröe fuktig gräsmark

kärrkavle fuktig mark

lentåtel 3 sandhed

luddlosta 1 torr gräsmark

revigt saltgräs fuktiga havsstränder

rödsvingel 4 all gräsmark

rödven 1 ljunghed, sandhed

rörflen 3 ljunghed

saltgräs fuktig havsstrand

sandrör sanddyn

smågröe sandhed

stagg ljunghed

strandkvickrot 1 sanddyn

strandråg 1 sanddyn

timotej 3 gräsmark

trampgröe sandhed, stigar

tvåradigt korn sandstrand

vass 1 fuktig havsstrand

vildtimotej 1 ljunghed

vitgröe 2 sandhed

vårbrodd 2 all gräsmark

vårtåtel sandhed, sanddyn

ängsgröe 4 all gräsmark

ängskavle 3 ljunghed

östersjörör sanddyn

Gulmarkerade = ej med i förra artlistan
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