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Föreningen hade den 31 dec 2000, 260 medlemmar, en minskning från
föregående år med 13 medlemmar.
Styrelsen har under året sammanträtt 9 gånger.
Trollius
Trollius har under året utkommit med tre nummer. Det senaste numret som kom ut
i december var ett temanummer nästa helt ägnat åt floraväkteriet.
Landskapsfloraprojektet
Projektet har pågått under sin sjätte säsong 60 inventerare har hittills bokat 120
rutor. 5 färdiginventerade rutor har rapporterats. En inventerareträffar har anordnats
i fält. Under sommaren har inventeringsarbete bedrivits i en Faluruta varannan
måndagkväll. Till dessa inventeringstillfällen har alla intresserade varit välkomna.
Tre utskick av Inventerarnytt har gjorts till inventerarna. Under året har arbetet med
inmatning av gamla fynduppgifter i dataregistret pågått.
Program
Efter årsmötet, som hölls den 27 mars i Gammelgården, Vassbo informerade
Staffan Jansson om det aktuella läget av inventeringsarbetet. Efter kaffet visade
Janolov Hermansson bilder från sina resor till den ryska taigan.

På sedvanligt sätt möttes våren i Säterdalen den 13 maj. Vårblommor och fågelsång
lockade Dabsmedlemmar med familjer att tillbringa några sköna timmar
tillsammans. Som extranummer visade även en rar liten buskmus upp sig.
I Norn genomfördes en blomstervandring i samarbete med föreningen Kultur och
Arbete den 4 juli.
En inventeringshelg i Grangärde var planerad till den 7-8 juli men på grund av lågt
deltagarintresse fick den minskas ner till en inventeringsdag. Den dagen bjöd dock
på strålande högsommarväder och många trevliga fynd.
Årets slåtter av Prosängen var planerad till den 5 augusti men sköt upp till den 18
augusti.
Årets vattenväxtexkursion hölls den 19 augusti på Kyrkbytjäm i Vika och
avslutades med en ångbåtstur på Vikasjön.
Tomas Ljung ledde en ruderatexkursion till Varggårdstippen i Falun den 12 augusti
i hällande regn. Nöjda deltagare tågade hem med famnen full av pampiga solrosor.
Höstdagsjämningen firades med en mossexkursion i Gagnet.
När växtsäsongen led mot sitt slut inbjöd Dabs till en herbariekväll i Vassbo den 10
oktober.
Den 28 november visade Janet Jander bilder från en resa till Costa Ricas artrika
regnskogar.
Utåtriktad verksamhet
Föreningens bildskärmsutställning har under året varit utställd i Gammelgården,
Vassbo.
DABS medverkade i Linnedagen den 20 maj på Vassbo. I Naturskolans lokaler
visades Linnelitteratur, dalafloror, Trollius och växtpressning. Staffan Jansson har
representerat DABS i Hovranstiftelsen med Håkan Persson som suppleant.
Dabs har tillsammans med Naturskyddsföreningen och Skogsriskan skickat en
skrivelse till Vägverket om att skötseln av vägkanter inte har utförts som utlovats.
Skrivelsen har också skickats som insändare till Dalademokraten.
En skrivelse har skickats som öppet brev till styrelseledamöter och suppleanter i
länsstyrelsens styrelse för att stöda skyddet av Säterdalen. Skrivelsen har också
skickats som insändare till lokaltidningarna. Markägarsynpunkter som följde på
insändaren bemöttes i Södra Dalarnas tidning.
Falun i mars 2001

