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Särnaprojektet är arbetsnamnet på den verksamhet som Domänverket bedrivit i
skogsområdet öster om Särna, mellan älven och härjedalsgränsen. Syftet har varit
att utforma ett mer hänsynsfullt skogsbruk "där samtliga naturligt förekommande
arter skall kunna leva kvar i livskraftiga populationer". "Landskapsekologisk
planering" har detta kommit att kallas och uttrycket har blivit ett honnörsord i
dagens skogs- och naturvårdsdebatt. Runt om i landet börjar de större skogsbolagen
driva liknande projekt. Om de intentioner som framförs kommer till fullt
genomförande kanske det innebär slutet på konfrontationen mellan naturvårdare
och skogsfolk och istället markera inledningen på ett fruktbart samarbete. Genom
DABS' fjälläger har ett sådant samarbete med Domän redan etablerats och under
1992 bidrog föreningen med kärlväxtuppgifter till projektet.
    Merparten av fältarbetet genomfördes dock av avlönad expertis - fem DABS:are
och en DOF:are. Dessa hade att genomströva ett område på 40 000 ha, undersöka
vilka kvaliteter som fanns att slå vakt om, samt grunna över vilka förslag som
skulle framföras till särnaskogens alla arters fromma.
    En hel del intressanta fynd inhöstades givetvis. Bland kärlväxterna märks t ex
skogsfru, guckusko, storgröe, trådfräken, huvudstarr, spädstarr och odonvide.
Ett anmärkningsvärt mossfynd gjorde Lars Söderström när han vid ett tillfälligt
besök fann den mycket sällsynta liten parasollmossa. Varglav, trådbrosklav,
dvärgbägarlav, mörkhövdad spiklav och rödbrun knappnålslav är några av de
krävande lavar som visade sig förekomma glädjande talrikt. Tack vare de ännu
kvarstående urskogsresterna kunde även exklusiva tickor påträffas, t ex blackticka,
tallstocksticka, Perenniporia subacida och Diplomitoporus crustulinus.
    Rapporten innehåller också utförliga beskrivningar av däggdjurs-, fageloch
insektsfaunan. Dessutom beskrivs områdets skogshistoria och särskilt dess
brandhistorik. En omfattande färgbildsexpose inleder boken för att läsaren snabbt
ska kunna bilda sig en uppfattning om särnanaturens särart.
    Avslutningsvis lämnar författarna sitt förslag till hur skogsbruket bör modifieras,
för att även framtidens besökare ska fa uppleva den biologiska rikedom som trots
många år av hänsynslöst skogsbrukande ännu återstår. Om framförda förslag
genomförs, ska förhoppningsvis områdets mångfald rentav väsentligt förbättras.
Boken kan beställas hos Naturskyddsföreningen i Dalarna genom att 175:(inkl.
frakt) sätts in på pg 51 26 87 - 5. Skriv "Särnaprojektet" på talongen.




