
Projekt Dalarnas Flora – Sommaren 1999
Vi står nu inför inventeringens fjärde säsong och nu börjar det hända saker. Du
som inventerar för Dalafloran ska inte behöva känna dig ensam och grubblande
mer. I och med detta år träder nämligen ett antal stödfunktioner i kraft för att
hålla florarapportörhumöret på topp.

Botanikgrupper under utvecklande
Är du intresserad av att inventera tillsammans med andra? Nu har du chansen.
Som komplement till DABS’ inventerardagar finns nu en möjlighet för alla som
vill pröva på att inventera i en dalafloraruta, att göra det i goda vänners lag.

Antingen du har bokat en eller flera rutor, men har svårt att komma igång, el-
ler om du tvekar och inte riktigt törs ge dig i kast med att ansvara för en pilotruta
– under sommaren kommer du kunna ingå i en av de botanikgrupper som finns
eller är under uppbyggnad i Hedemora, Säter, Falun-Borlänge och Malung.
Grupperna ger sig ut några gånger under säsongen och inventerar närbelägna
pilotrutor. Syftet med denna verksamhet är inte att snabbast möjligt täcka in en
ruta, utan att ge alla träning i artkännedom och inventerarkurage under trevliga
former. Att få en chans att diskutera det man hittar är många gånger den en-
samme inventerarens hetaste önskan.

Känner du att detta är vad du behöver? Tveka då inte utan ring redan nu nå-
gon av nedanstående. Kanske går inventerandet att driva som en studiecirkel,
som vi gjorde under Projekt Hotade och Sällsynta Växter? Tag gärna kontakt
med era lokala studieförbund. Någon central studiehandledning är inte påtänkt,
men kan möjligen bli aktuell om intresset visar sig vara stort. Kontakta någon i
styrelsen om du vill starta en ny botanikgrupp på din hemort!

Kontaktpersonerna för botanikgrupperna är än så länge:

Hedemora Håkan Persson 0225/307 30. Falun       Janet Jandér 023/348 35.
Säter Staffan Jansson 0225/534 56. Malung    Mats Nordhag 0280/126 97

Öppet hus på Vassbo varannan måndag!
Under sommaren kommer vår nya lokal i trädgårdsmästarvillan på Vassbo att
stå öppen för alla DABS-medlemmar måndagar jämna veckor, mellan 18.30
och 21.00. Här kan du som kanske jobbat i din ruta under helgen dyka in med
konstiga belägg eller botaniska spörsmål. Eller så tittar du bara in om du har vä-
garna förbi. Passa på att köpa herbariematerial också! Kaffepannan kommer stå
på och en eller flera i styrelsen kommer finnas till hands i eller intill lokalen. Vi
har ju bevars fått lite odlingsmöjligheter och kommer redan i år börja driva upp
lite dalaväxter som vi vill värna om. Och sällskapets omfattande referensher-
barium är till för att användas, liksom böcker och tidskrifter i det numera digra
biblioteket. Vi börjar måndagen den sista maj. Välkommen!
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Nej, nittioåtta var inget optimalt år ur inventeringsperspektiv. Nog växte det bra,
men för många av oss inventerare gick luften ur själva fältjobbet. De rutiner som
man hunnit bygga upp hann nästan glömmas och tempot drogs ner på hela pro-
jektet. Men nu skall skadan tas igen. Dags att rota fram rapportlistan och
krysslistan och kartan och börja lägga upp strategier för sommaren. Tänk efter
vilka områden som kan behöva besökas redan i maj. Kolla pennan, luppen och
termosen. Boka in en inventeringsdag. Känn suget från din ruta. Maj är över oss.

 Första rutan klar! 
Efter tre inventeringssäsonger, där den sista trots regn och rusk inbringade rari-
teter som vass, vägtistel, rödplister och hundäxing, lyckades Mats Nordhag i
Malung erövra den ärofyllda första guldstjärnan på rapportkartan! En första
snabbrapport avslöjar att 310 arter har påträffats i rutan, som heter 13D 6g, och
som omfattar älvlandskapet från Malung upp till Vallerås/Jägra samt ett gott
stycke skogsland söder därom.

Vi hoppas kunna återkomma med en mer detaljerad rapport längre fram. Och
vi hoppas givetvis att kartan skall bli alltmer stjärnspäckad för varje Trollius!

Fjällrutorna
De rutor på kartan nedan som markerats med halvfylld NV-SO-diagonal utgör
en sammanställning av de fjällbotanikläger som DABS’ hållit mellan 1986 och
1996. Under dessa expeditioner har krysslistor åstadkommits för inte mindre än
58 atlasrutor, varav sju pilotrutor. Dessutom har ett stort antal fynd av ovanliga
växter lokalrapporterats från rutorna. Sammantaget är detta material inte bara
fullt användbart för dalafloraprojektet utan en omistlig hörnsten i utforskandet
av fjällsocknarnas flora.

De besökta fjällrutorna är dock sällan fullständigt täckta, med inventeringens
nuvarande metodik, och vissa är bara helt flyktigt undersökta. Därför uppmanas
hugade fjällresenärer att boka även dessa berörda pilotrutor, för att komplettera
bilden. Rapportören får då en kopia av krysslistan och en lägesrapport för rutan
sig tillsänd med det övriga inventerarmaterialet.

Tack vare denna insats i fjällsocknarna kan nu istället möda ödas på att täcka
andra vita fläckar i landskapet. Sådana lyser som starkast i Transtrands och Älv-
dalens socknar, liksom i Våmhusfjärdingen, Orsa finnmark och Ore.

Till sist
Många står i begrepp att avsluta sin förstaruta i år, vilket kommer påverka bok-
ningsläget en hel del inom det närmsta året. Passa därför på att boka upp dig på
nästa ruta redan nu. Än finns det mycket att välja på, också i smörbygderna!




