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Nej, nittioåtta var inget optimalt år ur inventeringsperspektiv. Nog växte det bra,
men för många av oss inventerare gick luften ur själva fältjobbet. De rutiner som
man hunnit bygga upp hann nästan glömmas och tempot drogs ner på hela pro-
jektet. Men nu skall skadan tas igen. Dags att rota fram rapportlistan och
krysslistan och kartan och börja lägga upp strategier för sommaren. Tänk efter
vilka områden som kan behöva besökas redan i maj. Kolla pennan, luppen och
termosen. Boka in en inventeringsdag. Känn suget från din ruta. Maj är över oss.

 Första rutan klar! 
Efter tre inventeringssäsonger, där den sista trots regn och rusk inbringade rari-
teter som vass, vägtistel, rödplister och hundäxing, lyckades Mats Nordhag i
Malung erövra den ärofyllda första guldstjärnan på rapportkartan! En första
snabbrapport avslöjar att 310 arter har påträffats i rutan, som heter 13D 6g, och
som omfattar älvlandskapet från Malung upp till Vallerås/Jägra samt ett gott
stycke skogsland söder därom.

Vi hoppas kunna återkomma med en mer detaljerad rapport längre fram. Och
vi hoppas givetvis att kartan skall bli alltmer stjärnspäckad för varje Trollius!

Fjällrutorna
De rutor på kartan nedan som markerats med halvfylld NV-SO-diagonal utgör
en sammanställning av de fjällbotanikläger som DABS’ hållit mellan 1986 och
1996. Under dessa expeditioner har krysslistor åstadkommits för inte mindre än
58 atlasrutor, varav sju pilotrutor. Dessutom har ett stort antal fynd av ovanliga
växter lokalrapporterats från rutorna. Sammantaget är detta material inte bara
fullt användbart för dalafloraprojektet utan en omistlig hörnsten i utforskandet
av fjällsocknarnas flora.

De besökta fjällrutorna är dock sällan fullständigt täckta, med inventeringens
nuvarande metodik, och vissa är bara helt flyktigt undersökta. Därför uppmanas
hugade fjällresenärer att boka även dessa berörda pilotrutor, för att komplettera
bilden. Rapportören får då en kopia av krysslistan och en lägesrapport för rutan
sig tillsänd med det övriga inventerarmaterialet.

Tack vare denna insats i fjällsocknarna kan nu istället möda ödas på att täcka
andra vita fläckar i landskapet. Sådana lyser som starkast i Transtrands och Älv-
dalens socknar, liksom i Våmhusfjärdingen, Orsa finnmark och Ore.

Till sist
Många står i begrepp att avsluta sin förstaruta i år, vilket kommer påverka bok-
ningsläget en hel del inom det närmsta året. Passa därför på att boka upp dig på
nästa ruta redan nu. Än finns det mycket att välja på, också i smörbygderna!




