Årets julklapp?
Härom veckan ringde min treåriga systerdotter. Hon längtade efter snön och undrade
om den fanns i Dalarna. Dagen efter dalade flingorna som om änglarna hade
kuddkrig. Kanske har hon någon sorts direktkontakt med vädergudarna – vem vet?
Jag unnar henne i alla fall det bästa och gör vad jag kan för att guida henne i
naturumgänget. Inte så att det blir föredrag om växthuseffekten istället för
godnattsaga, men jag försöker uppmuntra hennes nyfikenhet på omgivningen. Jag
tror egentligen att alla barn är ”naturintresserade” och fortsätter att tänka ut nya
frågor om de får svar på sina funderingar. Det blir nog en lupp i julklapp till henne i
år…
En tidig julklapp som vi kan glädja oss åt i sällskapet gäller naturreservatet i
Säterdalen. Länsstyrelsens reservatsbeslut hade överklagats av ett antal markägare,
men regeringen har nu avslagit överklagandet och fastställer därmed reservatet enligt
tidigare angivna gränser. Delar av skötselplanen som berör de hävdade delarna har
dock återförts till länsstyrelsen för ny handläggning; vi får hoppas att det kommer att
finnas möjlighet och resurser att hålla markerna öppna framöver. Tillhör min
systerdotter kanske den generation som kommer att få se betesbackarna åter färgas
gula av gullviveblom?
Även andra saker är på gång i siltjordens eget nedskurna sagorike. Kommunen har
nyligen fått pengar för projektering av ett besökscentrum, där ravinernas natur- och
kulturhistoria ska åskådliggöras. Allt är än så länge bara på planeringsstadiet, så den
som har goda idéer om hur raviners geologi, dynamiken mellan slutna lövskogar och
öppen mark, eller något annat passande kan gestaltas uppmanas höra av sig.
Samtidigt som arbetet med besökscentrumet pågår har också ideella krafter i det s.k.
Dalsällskapet fått EU-pengar för att utveckla ledsystemet och koppla detta till
entreprenörer som kan erbjuda tjänster av olika slag, samt att marknadsföra hela
rasket. Mycket är alltså i görningen i DABS:s födslomarker.
Är det månne kungsfiskarens vingslag som får sötgräset att vaja därborta?
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