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Nya utmaningar för DABS 

 
Jag får tacka för förtroendet att vid vårens årsmöte bli vald till ny ord-

förande för föreningen! För er som inte redan känner mig krävs en kort 

presentation. Jag heter Urban Gunnarsson och kommer från Lima i Väster-

dalarna. Jag har studerat biologi och växtekologi vid Uppsala universitet 

och disputerade år 2000 med en avhandling som handlade om vegetations-

förändringar på myrar och hur de påverkas av ökad kvävedeposition. I 

avhandlingen ingick en studie om vegetationsförändringar på Skattlösbergs 

Stormosse sedan Hugo Sjörs inventeringar vid mitten av 1940-talet. Efter 

disputationen har jag forskat vidare om myrar och mossor. Sedan snart fyra 

år har jag huserat på Länsstyrelsen i Falun och jobbar med miljööver-

vakning och åtgärder för hotade arter. 

Jag är mer än gärna ute i markerna och letar både kärlväxter och kryp-

togamer. Under sommaren var jag med på de flesta av DABS exkursioner 

runt om i landskapet. Utöver Dalaflorans utforskande finns det mycket som 

vi behöver ägna oss åt. Vi behöver försöka få med oss den yngre genera-

tionen, så att de får kunskap om vilka vår flora, natur och historia. Detta är 

en riktig utmaning, jag vet själv hur svårt det är att få med mina tonåringar 

ut i markerna! Idéer till aktiviteter tas tacksamt emot. 

Kunskapen om naturen är viktig att förmedla vidare. Alltför många 

saknar helt botaniskt intresse, vilket ibland får ödestigna effekter. Vi måste 

slå vakt om de botaniska värdena, vara på vakt om något händer och gärna 

komma med tips och råd om hur man istället kan gynna arterna. Det händer 

väldigt mycket ute i markerna, aktuellt just nu är den snabba vindrafts-

utbyggnaden och de nygamla gruvetableringarna. Här finns det mycket för 

oss botanister att göra, en viktig del är att rapportera artfynd t.ex. till Art-

portalen eller Dalafloran, men även att ta kontakt med markägare, verk-

samhetsutövare och myndigheter.  

En annan viktig uppgift är övervakning och skötsel av våra lokaler för 

hotade och sällsynta växter. DABS har bedrivit floraväkteri av flera av 

dessa lokaler sedan några år tillbaka och kunskapsläget om dessa arter är 

relativt gott i och med våra inventeringar av hotade och sällsynta arter. 

Men behovet är stort och titta gärna i böckerna och se om det finns någon 

lokal i din närhet som behöver besökas till sommaren. 
Hoppas detta nummer ska ge inspirerande läsning och att vi ses under 

vinterns programpunkter!  

Urban Gunnarsson 


