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Föreningen hade den 31 dec 2003, 202 medlemmar, 45 tidigare medlemmar hade inte betalt in
medlemsavgift för året, flera troligen av misstag. Styrelsen har under året sammanträtt 7 gånger.

Trollius
Trollius har under året utkommit med ett nummer. I nr 31 som utkom i maj skrev Anders
Svensson och Janne Edelsjö om växtfynd på fyra soptippar i Dalarna. Inge Palmqvist och Lennart
Bratt presenterade vår nya databas för dalafloran

Landskapsfloraprojektet
Projektet har pågått under sitt åttonde år. 61 inventerare har hittills bokat 132 rutor. 19 rutor har
färdiginventerats. Under året har arbetet med inmatning pågått av gamla rapporterade
fynduppgifter i dataregistret.

Program
• Årsmötet hölls den 16 mars och avslutades med att Rolf Lundqvist visade bilder från

Fulufjällets nationalpark.
• Den 8 april visade Inge Palmqvist hur inmatning av uppgifter går till i vårt dataprogram.

Han visade också hur utbredningskartor kan tas fram från databasen. Detta skedde under
en inventerarträff som ägde rum i Vassbo.

• Den traditionella vårexkursionen till Säterdalen gick av stapeln söndagen den 11 maj. Den
genomfördes tillsammans med Borlänges och Säters lokala naturskyddsföreningar. Ca 25
personer deltog.

• Den 15 juni firades "De vilda blommornas dag" i hela Sverige. I Dalarna arrangerade
Dabs vandringar på 9 ställen i sammanlagt 8 kommuner.



Vandringarna var mycket välbesökta och deltagarna efterfrågade fler sådana
arrangemang. Annonseringen kostade dock en hel del pengar och föreningen
måste hitta ett annat sätt än att nå ut till den blomsterälskande allmänheten.

• Den 25 juni bjöd Inge Palmqvist och Lennart Bratt på en duvning i
daggkåpor och starr samtidigt som en intressant Gagnefsruta inventerades.

   • Den 16 juli gjordes en utflykt till kalkberget i Spjutbo under ledning av
Håkan Persson
   • Den 26 juli var slåtter vid Prosängen i Gopa planerad. Tyvärr var

anslutningen alltför liten för att slåttern skulle kunna genomföras. Den fick i
stället uppskjutas och kunde genomföra av ett litet men entusiastiskt gäng
senare i augusti.

• Den 16 augusti var det Fatburens tur att bli föremål för vår traditionella
vattenväxtexkursion. Den lilla sjön i Hovranområdet är en av Dalarnas
artrikaste sjöar.

Utåtriktad verksamhet
• Dalarnas Botaniska sällskap deltog i Floradagen på riksmuseet 19-21

september. Lennart Bratt var där och sålde vår hotartsbok.

Falun i mars 2004
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