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Ledare
Du håller i din hand ett specialnummer av Trollius med lokalbeskrivningar för Botanikdagarna som samarrangeras av Svenska Botaniska
Föreningen och Dalarnas Botaniska Sällskap under månadsskiftet junijuli 2016. Här beskrivs de tre dagsturerna som deltagarna i Botanikdagarna kommer att besöka. Varje tur beskrivs med kartor och detaljerade lokalbeskrivningar där det bland annat framgår några arter som
påträffats i de olika lokalerna.
Lokalbeskrivningarna kan med fördel användas även om du inte
kunnat vara med på Botanikdagarna och vill besöka några av de mest
intressanta botaniska lokalerna i landskapet. Varför inte passa på och
åka din egen tur enligt beskrivningarna och kom ut och njut av de
vackra och intressanta miljöerna.
För Botanikdagarnas deltagare hälsar jag alla varmt välkomna till
Dalarna och hoppas att vi får några härliga dagar i det gröna. Många
kunniga botanister finns med bland guider och deltagare, så passa på att
diskutera arter, livsmiljöer och ekologi. Utöver exkursioner kommer
även kvällsföredrag att hållas som huvudsakligen fokuserar på Dalarnas
natur och växtliv.
Varsågod, här kommer ett spännande specialnummer av Trollius!

Urban
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1. Boda-Ore-turen
Turen mot Boda och Ore inkluderar några av de mest intressanta
lokalerna i Dalarna som har kalkgynnad flora. Fyra lokaler, med olika
typer av vegetation, besöks på denna tur.

1.1 Jutjärnsängen

Nordost om Rättviks samhälle utbreder sig Rättviksheden. Det är ett
isälvsdelta där avlagringarna från en isälv täcker den underliggande
silurkalken. I området finns gott om sänkor, vilka tidvis är vattenfyllda
och som oftast saknar synliga till- och avflöden. Området har en spännande kärlväxtflora men det har även mer och mer kommit att intressera mykologerna.
Markerna är oftast rätt torra men på ställen där vattentillgången är
större skapas ängsliknade områden. En sådan är Jutjärnsängen. Den
ligger i Boda socken inte långt från Jutjärns stora kalkbrott. Ängen bevattnas av den underjordiska bäcken från Jutjärn.
I södra delen av ängen finns en vattenfylld sänka och norr om ängen
har gjorts en liten naturvårdsbränning för att restaurera ängsfloran
eftersom ängen hade börjat växa igen efter några år utan hävd. Ängen
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slås numera varje år av Lenåsens jaktlag. Området är under
naturreservatsbildning.
I kanten av ängen finns ett mindre bestånd av smällvedel och vid
parkeringen finns fina bestånd av ljus fjällvedel Astragalus alpinus ssp.
alpinus. Annars är ängen mest känd för sin ängsflora med fältgentiana,
dvärglummer, olika ängsgräs och stora mängder månlåsbräken. Kring
den vattenfyllda sänkan trivs diverse starrarter och på en på en låga i
vattnet växer den ovanliga mossan svämskapania Scapania
glaucocephala.

Smällvedel
Astragalus penduliflorus
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1.2 Kalkbrottet i Solberga

Denna lokal är lite speciell på så sätt att den skapats av människan i sen
tid. Som namnet antyder ligger kalkbrottet i Solberga by i Boda socken.
(Det finns även ett Solberga kalkbrott i Mörbylånga.)
Lokalen ligger på botten av ett kalkbrott där kalk bröts ända till
1950-talet. I brottet fanns då även en kalkugn. När verksamheten lades
ner revs kalkugnen och alla övriga spår av industriell verksamhet
avlägsnades, i stort sett. I norra ändan av brottet finns ett borrhål ur
vilket olja sipprar fram.
Då bottnen av kalkbrottet tidvis är täckt av vatten har ett rikkärr
skapats. Där växer ett flertal orkidéarter, framför allt finns stora bestånd
av blodnycklar. Även andra kalkgynnade växter, som majviva, finns i
kärret.
Kalkbrottet har idag inget formellt skydd. Det besöks av många
ortsbor vilka brukar komma för att se hur lokalen för blodnycklarna
utvecklas år från år. Kalkbrottet är även ett givet besöksmål för de som
vill se traktens unika geologi.
På väg in i brottet passerar man ett stort bestånd av ryssgubbar.
Denna växt som väl är mer än vanlig söderut i landet har här sin enda
lokal i Boda.
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Blodnycklar Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta

Fältgentiana Gentianella campestris
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1.3 Norrboda gammelstad

Norrboda gammelstad är två gamla gårdar, Finngården och Nissnissgården, byggda enligt månghussystemet med ett separat hus för varje
ändamål. Husen står kvar på ursprunglig plats (till skillnad från de
flesta hembygdsgårdar/gammelgårdar där husen är ditflyttade).
Finngården har varit bebodd in i sen tid.
Gårdarna sköts idag av Ore hembygdsförening (med stöd av
Riksantikvarieämbetet). För de som vill studera knuttimringens historia
är Gammelstan ett Eldorado. Man kan där även se några av de sällsynta
och rödlistade ladlavarna som trivs på gammalt timmer t.ex.
ladparasitspik Sphinctrina microcephala, ladkantlav Protoparmelia
oleagina och vedorangelav Blastenia furfuracea. Gammelstan har
använts i många olika filmsammanhang och besökande cineaster
känner nog igen sig.
Till Gammelstan hör även en äng vilken slås med lie varje år. Ängen är
fylld olika ängsväxter som exempelvis fältgentiana och månlåsbräken.
Observera att ängarna är känsliga för alltför mycket tramp. Vi bör alltså
röra oss så försiktigt som möjligt och ta hänsyn till kommande slåtter.
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Lieslåtter vid Norrboda gammelstad.
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1.4 Sjuggelmyren
Sjuggelmyren ligger i Ore socken norr om vägen mellan Dalbyn och
Sörboda. Myren är till delar dikad men trots det finns en värdefull flora
kvar. Vid sydöstra delen övergår myren i ett rikkärr vilket är känt som
en av Dalarnas bästa lokaler för guckusko. I blötare partier kan man
hitta bland annat jämtstarr och ängsnycklar och det finns också gott om
andra orkidéarter. I rikkärrshöljorna växer bland annat den ovanliga
rikkärrsmossan trekantig svanmossa Mesia trqueta.
När man går till myren från vägen passerar man en trivial barrskog
där man bland plattlummer och revlummer ofta träffar på spår av björn
och älg. Innan man kommer fram till kärret passerar man en liten bäck i
vilken det tydligt syns hur tunt jordlagret är ovanpå sand. Under sanden
är det sedan kalk. På plöjda hyggen i trakten syns ofta kalken i ”plogfårorna”.
Kärret är skyddat genom ett naturvårdsavtal. (Markägarna i Dalbyn
har varit duktiga på att skydda skogsområden med sådana avtal.)
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2. Siljansturen
Turen runt Siljan gör några nedslag för att se några av de ovanligare
arterna i trakten men även för att besöka några av de mest intressanta
ängs- och betesmarkerna som finns i lanskapet. Turen kommer att ta en
hel dag i anspråk och transportsträckorna mellan lokalerna är ibland
långa, men passa på att njut av det vackra landskapet!
2.1 Bonäs, vid Svinvallens ishockeyplan

Ett stort sandområde breder ut sig väster om Orsasjön vid Österdalälvens utlopp i Siljan, det så kallade Morafältet. Sediment har byggts
upp i ett väldigt lager vid ett forntida israndsdelta från Österdalälven.
Morafältet är det största och mest formrika israndsdeltat i Sverige.
Flygsanddyner har skapats av den dominerade nordvästliga vind som
rådde efter israndsdeltats uppkomst. Detta sanddynfält, Bonäsfältet, är
ett av de större i Norden. Flygsandfältet begränsas i öst av Orsasjöns
högsta strandlinje och i väst av Österdalälvens gamla meanderbågar.
Vegetationen i sanddynområdet var länge relativt dåligt utvecklat,
och det dröjde en bit in på 1900-talet innan man hade kontroll på vinderosionen i nästan samtliga sanddyner. Nu består vegetationen mesta13

dels av torra och lavrika tallhedar. Vissa områden kan ha inslag av
gran. Sanddynområdet har visat sig vara synnerligen rik på framför allt
fjälltaggsvampar, och hör till en av de mest artrika svamplokalerna i
Dalarna.
Även kärlväxterna i området har påtagligt påverkats av sandinslaget
i området. Den mest sällsynta arten för området är såpört Gypsophila
fastigiata, som här förekommer på den enda inlands- och fastlandslokalen i Sverige, förutom de lokaler som finns på Öland och Gotland.
Här i Bonäsfältet anses arten vara en värmerelikt. Tidigare, under slutet
av 1800-talet var såpört riklig i området runt Bonäs och upp mot Våmhus. I takt med att man fick bukt med de öppna sanddynerna har arten
succesivt minskat i området och är nu endast kvar på några enstaka
lokaler.
Andra arter som gynnats av de varma sandjordarna är sandödlan,
som här i Morafältet har en av sina nordligaste förekomster i Europa,
och gråmyran. Mosippa Pulsatilla vernalis är fortfarande relativt vanligt förekommande i området, men har med största sannolikhet även
den minskat.

Mjölon Arctostaphylos uva-ursi är en typisk art för torra sandmarker och så
är fallet även i Bonäs.
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2.2. Kråkbergs badplats

Vid Orsasjöns kant vid Bonäsfältet finns sandrika strandmijöer. I dessa
miljöer förekommer flera intressanta och sällsynta arter, däribland äkta
daggvide (Salix daphnoides ssp. daphnoides). Daggvide är relativt vanligt förekommande längs de stora älvarna i Mellansverige och runt Siljan och Orsasjön finns flera lokaler. Här vid Kråkbergs badplats växer
den ymnigt och har den typiskt blågröna daggiga stammen. Andra arter
funna vid badplatsen är nordmyskgräs och smalfräken.

Daggvide Salix daphnoides
ssp. daphnoides
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2.3. Norrviken, Sollerön

Längs den flacka stranden till Siljan finns på norra delen av Sollerön en
botaniskt mycket intressant lokal, Norrviken (tidigare Nörderviken) vid
Solleröbyn Utanmyra. Stränderna är grunda och näringsrika och de
sköts med bete eller slåtter. De regelbundna översvämningarna och
isskjuvningarna på vintern bidrar också till en intressant och öppen
miljö. Högre upp på land övergår stranden sakteliga i lövdominerade
skogar. Sollerön har ett av de mer gynnsamma lokalklimaten i mellersta
Dalarna och ön är känd för de många äppelträden. Silurkalken ger
strandängarna karaktären av kalkfuktängar. Runt medelvattenlinjen
breder videsnåren ut sig.
Norrviken är sedan några år skyddat som ett Natura 2000-område
och det är förutom den rika växtligheten även en värdefull fågellokal.
Flera åtgärder för att hålla området i ett gynnsamt tillstånd har vidtagits,
t.ex. på området väster om viken har ett stort område öppnats upp och
sköts sedan några år med regelbunden slåtter. Området öster om viken
sköts genom bete.
Norrviken ingick som ett objekt i EU-projektet Life ”Foder och fägring”, vars främsta syfte var att restaurera och säkra hävden i området.
Under projektet restaurerades området väster om viken genom fräsning
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och där har slåttern pågått i några år nu. Beteshävden i östra delen har
också säkrats åtminstone för några år framöver.
I området växer ett stort antal starrarter, bland annat ängsstarr Carex
hostiana, som här växer på en av några få lokaler i Dalarna. Flera andra
arter i den så kallade ärtstarr- (Oederi-) gruppen och troligen flera
intermediära hybrida former mellan arterna. Andra mindre vanliga arter
som förekommer är exempelvis klubbstarr Carex buxbaumii, smalfräken Equisetum variegatum, kärrull Eriophorum latifolium, axag
Schoenus ferrugineus och tagelsäv Eleocharis quinqueflora. Under
högsommaren är ängsmarkerna översållade med blommande ängsnycklar Dachtylorhiza incarnata.
Stränderna är relativt långgrunda och ute i de blötare delarna ut mot
vassbältet förekommer bland annat trubbnate Potamogeton obtusifolius,
gropnate P. berchtoldii, käppkrokmossa Hamatocaulis vernicosus och
flera kransalgsarter, vilket indikerar högre näringstillgång.
Norrviken är en värdefull fågellokal med flera vadararter rastar här
under sträcket och flera sångare och sumphöns häckar i vassarna. Tre
fågeltorn finns i området.
Denna typ av stora hävdade strandängar, som tidigare var vanliga
runt Siljan, är nu mycket ovanliga. Dessa strandängar är mycket föränderliga och hävd krävs i området för att säkra dess biologiska värden
för framtiden.

Vy över våtmarkerna i Norrviken med Gesundaberget tronande i bakgrunden.
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2.4. Böle-Fallsbjörken

I området öster om Leksand breder ett vidsträckt bergslandskap ut sig.
Idag kryper sig skogen inpå husknutarna, men på syd- och västsluttningarna till Fallsbjörksberget påträffas en av landskapets största betesmaker. Markerna genomkorsas av Bölsåns biflödens dalgångar.
Betesmarken är variabel, från torr till fuktig, ibland kärrartad. Betesdjuren består av en blandning av hästar och ungdjur. Hästar från hela
Sverige släpps och betet pågår långt in i september.
Vegetationen är varierande i betesmarken. Exponerade torrbackar,
brinkar och hällmarker som till stor del är fårsvingel- och gråfibbledominerade med ett varierande risinslag. Stagghedar eller örtrika friskängar med olika kalk- och grundvattenspåverkan är vanliga. Betestrycket är ställvis mycket hårt men varvas med mindre betade partier.
Längs ravinerna runt de olika vattendragen hittar man partier med
örtrika lågstarrfuktängar eller backkärr. De botaniskt mest intressanta
områdena är dalgångarna ner mot Bölsån och dess biflöden. Vissa partier av betesmarken har dock götts rejält av konstgödsel och extrautfodring, vilket har trivialiserat floran.
Artsammansättningen i betesmarkerna varierar från område till område. I de artrikaste ängarna ner mot Bölsån kan man hitta arter som
fältgentiana Gentianella campestris, brudsporre Gymnadenia conopsea,
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darrgräs Briza media, vildlin Linum catharticum, blåsuga Ajuga
pyramidalis, knägräs Danthonia decumbens, slåtterfibbla Hypochoeris
maculata, rosettjungfrulin Polygala amarella och månlåsbräken
Bothrychium lunulifolia. Den sällsynta och tidigblommande späd ögontröst Euphrasia stricta var tenuis växer också i slänterna ner mot ån. I
backkärren ner mot ån hittar man även gräsull Eriophorum latifolium,
hårstarr Carex capillaris, dvärglummer Selaginella selaginoides, kärrsälting Triglochin palustre, gullpudra Chrysosplenium alternifolium
och majviva Primula farinosa. I bottenskiktet dominerar rikkärrsmossor som gyllenmossa Tomentypnum nitens och späd skorpionmossa
Scorpidium cossonii.
Betesområdena runt Böle-Fallsbjörken är fina ängsvampmarker,
vilket inte minst framkom under Anders Janols inventeringar i samband
med åtgärdsprogram för ängssvampar (Janols 2012). Arter som hittades
var t.ex. honungsvaxskivling, toppvaxskivling, blodvaxskivling, scharlakansvaxskivling, aprikosfingersvamp, svart jordtunga, purpurbrun
jordtunga och småvaxskivling.
Betesmarkerna vid Böle-Fallsbjörken ingår i det europeiska Natura
2000-nätverket för värdefull natur, och har därför ett visst lagligt skydd.
Betesmarkerna ingick, liksom Norrviken, i det EU-finansierade Lifeprojektet ”Foder och fägring”. Under projektet har man röjt i några
områden, vilket förbättrat betet. Insatserna kommer att möjliggöra att
området även i fortsättningen har höga botaniska värden.
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Majviva Primula farinosa hittas i backkärren ner mot Bölsån i betesmarkerna
vid Böle-Fallsbjörken.
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3. Älvdalsturen
Denna tur går norrut upp och förbi Älvdalen. Ett stopp görs dock strax
efter Mora vid Alderängarna. Resan är, som vanligt när man ska
norröver, lång. Under turen besöks fäboden Brindberg och urskogen vid
Rensjön.

3.1 Alderängarna

Alderängarna är ett kommunalt naturreservat bildat 1998 och omfattande ca 120 hektar. Österdalälven har skurit sig ned i Morafältets
deltaavlagringar och på så sätt skapat ett säreget landskap. På vår väg
kommer vi börja på deltaplanet med dess lavtallskogar, för att röra oss
ned mot Österdalälven och på vår väg passera källmiljöer, lövlundsartade skogar, slåtterängar och klapperstensfält.
Tack vare de återkommande översvämningarna, och det plana sandunderlaget har Alderängarna utgjort ett värdefullt område för fodertäkt.
Äldre bilder visar ett nästan helt öppet landskap med spridda ängslador.
Sedan 1940-talet har denna verksamhet snabbt avklingat, varvid snabb
igenväxning med lövskog har skett. Detta förlopp har ytterligare förstärkts av Österdalälvens reglering. Slåttern återupptogs dock i mitten
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på 1980-talet inom ett område som idag hävdas genom Länsstyrelsens/Mora kommuns försorg.
På grund av Österdalälvens reglering påverkas inte klapperstensområdena av översvämningar och iserosion längre, förutom de lägst
liggande strandpartierna längs älven. En primärsuccession av tall och
björk dominerar klapperstensfälten idag.
Den vegetationstyp som särskilt utmärker området är klapperstensstranden, vars motstycke saknas i Dalarna. Återkommande översvämningar har skapat dessa marker och bildar förutsättning för en märklig
flora med många sällsynta arter. Karaktärsart är fjällnejlikan som uppträder ymnigt. Andra typiska arter är kattfot, ängsvädd, käringtand och
norrlandsviol. Några sällsynta eller märkliga arter som påträffats på
klapperstenstränderna är fjällarv, knägräs, daggvide och Kung Karls
spira. Även svampfloran på klappenstenstränderna är särpräglad med
arter som gyttrad nästsvamp, potatisrottryffel och hartryffel.
Ett intressant inslag är den ställvis ymniga förekomsten av strandfräken Equisetum x littorale.
Fågellivet är rikt tack vare lövrikedomen och tillgång till hålträd.
Mindre hackspett, stjärtmes, spillkråka och slaguggla hör till häckfåglarna i skogsfåglarna i skogspartierna. På klapperstensfälten häckar
mindre strandpipare. Kungsfiskare och backsvala har periodvis häckar i
erosionsbranterna.
Alderängarna är omtalade för det intressanta insektslivet, särskilt
vad gäller fjärilsfaunan. Arter som ärenprisnätfjäril, kovetenätfjäril och
brun gräsfjäril har minskat starkt i landet men påträffas ännu i området.
Artrikedomen är främst knuten till de öppna klapperstensfälten som är
mycket skyddsvärda ur ett nationellt perspektiv. Flera av fjärilsarterna
utnyttjar den artrika örtvegetationen som exempelvis ängsrutemal,
kärringtandmal och kattfotsfjädermott. Den alvarmarksknutna ögonbrynskorthuvudmalen har endast påträffats på Öland och Gotland
tidigare.
Observera att området är naturreservat med bland andra följande
föreskrifter:
Det är förbjudet att:
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka
eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar,
- fånga eller insamla djur
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Alderängarna med slåttermarker (överst) och klapperstensfält
(nederst).
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3.2 Brindberg

Brindberg är en gammal så kallad hemfäbod som finns omnämnd redan
i 1664 års fäbodförteckning, men dess anor går säkerligen betydligt
längre tillbaka i tiden. Fäboden är en av Älvdalens större och ännu 1973
fanns här sju hushåll med 54 kor och 32 får. Idag sköter två hushåll
betet med hjälp av får getter och kor som går på skogen. Vallen slås och
hässjas.
Vallens övre delar ligger på 575 meters höjd över havet och erbjuder
en vidsträckt utsikt över Älvdalens porfyrterräng.
Av särskilt intresse är den välbevarade slåtterängsfloran med bland
andra slåtterfibbla, blåsuga, fältgentiana, låsbräken, fjälltimotej mm. En
artrik och värdefull svampflora pryder ängarna om hösten.
Observera att ängarna är känsliga för alltför mycket tramp. Vi bör alltså
röra oss så försiktigt som möjligt och ta hänsyn till kommande slåtter.
Vi bör även tänka på att delar av vallen är tomtmark som bara får
besökas med de boendes medgivande. Brukarna är dock vidtalade och
gläds åt uppskattningen av deras möda, som ju är förutsättningen för
blomsetrprakten.
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Åtminstone åtta arter daggkåpor finns att beskåda på Brindbergs ängar, bland
andra sarmatisk daggkåpa och hjuldaggkåpa, den förstnämnda i stor mängd.
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3.3 Rensjön

Rensjöns naturreservat har sitt ursprung i ett domänreservat som avsattes redan 1937. Naturreservatet bildades 1996 och omfattar 747 hektar.
Området ingår även i Natura 2000.
Berggrunden utgörs av porfyr med ett smalt stråk av åsbydiabas
längs vägen. Diabasstråket längs vägen påverkar floran och flera ovanliga växter, bl.a. kransrams, växer vid bäckar och i frodigare partier.
Skogen kan i stora delar av reservatet karaktäriseras som ren urskog,
eftersom spår efter avverkningar helt saknas. Vegetationen består av
tallskog av frisk ristyp med inslag av gran. Tallskogen består av
välslutna bestånd i olika generationer uppkomna efter skogsbränder.
Gamla tallar på upp till minst 500 år förekommer med grova dimensioner och höjder upp till 25 m. I grankälar bildar gran bestånd med
inslag av enstaka tall och björk. Även granarna har imponerande
dimensioner och uppnår en högsta ålder på ca 300 år Delar av en sådan
grankäl kan vara extremt virkesrika. I början av 1930-talet skattade N
Bellander virkesinnehållet i en 0,05 ha stor provyta i en grankäl till 554
m3 sk. Räknat per ha höll den 970 tallar, 100 granar och 70 torrtallar.
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Området är skyddat som naturreservat med bl.a. följande föreskrifter:
Det är förbjudet att:
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och
buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och
vedsvampar,
- fånga eller insamla ryggradslösa djur.

Glöm inte att besöka vår hemsida där du förutom att
göra din egen sockenflora kan finna uppgifter om alla
registrerade fynd av en viss art, se bilder av den,
studera utbredningskartor för samtliga landskapets
kärlväxter samt läsa om våra aktuella programpunkter!
Adress: www.dalafloran.se
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Program för Botanikdagarna i Dalarna 2016
Den 29 juni
17.00
19.00-21.00

Middag
Kvällsföredrag

Den 30 juni
7.00
8.00

Frukost
Avfärd m. buss

18.00
19.00

Middag
Kvällsföredrag

Den 1 juli
7.00
8.00

Frukost
Avfärd m. buss

18.00
19.00

Middag
Kvällsföredrag

Den 2 juli
7.00
8.00

Frukost
Avfärd m. buss

18.00
19.00

Middag
Kvällsaktivitet

Den 3 juli
7.00

Frukost

Välkommen till Botanikdagarna (Urban
Gunnarsson)
Dalarnas natur (Lennart Bratt)

Boda-Ore-turen (grupp A)
Siljansturen (grupp B)
Hotade och sällsynta svampar i Dalarna
(Janolof Hermansson och Anders Janols)
Dalarnas skogar (Rolf Lundqvist)

Älvdalsturen (grupp A)
Bode-Ore-turen (grupp B)
Arbetet med nya Dalafloran (Lennart
Bratt, Inge Palmqvist)

Siljansturen (grupp A)
Älvdalsturen (grupp B)
Bildspel om Rälsjöbritta och hennes
trädgård

Guider för de olika turerna:
Boda-Ore-turen: Gunnar Hagelin, Johanne Maad och Staffan Jansson
Älvdalsturen: Lennart Bratt, Märta Ohlsson Mats Nordhag
Siljansturen: Urban Gunnarsson, Janet Jander
Inge Palmqvist kommer att medverka vid vissa turer som särskild Alchemillaresurs!
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