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    Ungefär 25 personer hade slutit upp den 7 mars, när DABS hade sitt första riktiga årsmöte på
Wallingården vid Tuna kyrka. Vid årsmötesförhandlingarna omvaldes hela styrelsen, förutom att
Sören Nyström nu övertog ordförandeskapet från Janne Edelsjö. Styrelsen har senare konstituerat sig
och posterna är fördelade som följer: Ordförande Sören Nyström, Borlänge; vice ordförande Anders
Sjölund, Siljansnäs; sekreterare Berndt Carrington, Falun; Redaktör för Trollius Tomas Ljung,
Ornäs; övriga ledamöter Marika Dahllöv, Hedemora och Janne Edelsjö, Stockholm.

    Nu vidtog det program som väl folk egentligen kommit för. Till att börja med berättade Tomas
Ljung om årets fynd. Det är ju alltid roligt att höra vad ihärdiga amatörbotanister snokat upp för
exklusiviteter i Dalabygderna (se annan plats i Trollius).

    Efter en rejäl fikapaus blev det sedan dags för dagens höjdpunkt: Peter Ståhl från Gävle! Han
började med att visa fina bilder från Gästriklands olika biotoper och vad man kan finna i floraväg
där. I Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS) har man sedan 1990 drivit ett landskapsfloraprojekt.
Närheten till Gästrikland och de likheter det ger gör att vi naturligtvis ska dra lärdom av vad man gör
i grannlandskapet, när vi i DABS nu också står i begrepp att starta arbetet med en landskapsflora.
Det finns också betydande olikheter, bl.a. storleken. Dalarna är ca 7 gånger större än Gästrikland.

    För att få en heltäckande bild av floran inventerar man alla kärlväxtarter. Inventeringslistorna tar
upp ca 870 arter och arbetet går till så att man inventerar 5 X 5 km-rutor. I dessa försöker man
besöka alla ingående biotoper och antecknar alla funna arter på s.k. krysslistor. En ruta kan ge
ungefär 25 listor.

    Gästrikefloraprojektet är helt databaserat. GÄBS har för ändamålet köpt in några datorer.
Dessutom har flera personer på annat sätt tillgång till persondatorer. Ett stort arbete har inledningvis
skett i och med att en person har matat in alla äldre uppgifter från herbarier och litteratur. Dessa
uppgifter har sedan varje inventerare fått tillgång till för "sina" aktuella inbokade rutor. C:a 20
inventerare är än så länge verksamma i projektet. Det finns förstås fortfarande möjlighet för andra
intresserade att rapportera enskilda arter, typ DABS' metod med rapportlistan, där ju bara de
sällsyntare arterna hittills har rapporterats.

    Projekt Gästriklands flora är planerat att pågå under ca tio år. Det datasystem man har tagit fram
fungerar framförallt väl till att lagra insamlade uppgifter för framtida bearbetning och kan
konverteras till andra system när den dagen är inne. Man har således ej idag skräddarsytt systemet
för den slutliga bearbetningen av data, som ska ske när inventeringsarbetet är klart. Den utveckling
som troligtvis har skett på dataområdet om tio år gör att det ej skulle vara meningsfullt. För att
finansiera projektet har man sökt och fått pengar av landsting, kommuner m.fl. Sammanlagt har man
fått ihop ca 15000 kr, som i huvudsak gått till inköp av datorer etc.

    När vi hade kommit så här långt i programmet var bara ett fåtal ihärdiga personer kvar, förutom
GABS:arna. Dessa hade verkligen entusiasmerat oss med sin redogörelse för arbetet med
gästrikefloran. Nu återstod bara att tacka Peter Ståhl och Bengt-Olof Lundinger och SEN gå hem och
fundera på hur vi i Dalarna ska bedriva vårt arbete om vi så småningom ska kunna åstadkomma en
ny Dalarnas Flora.


