VERKSAMHETSBERÄTTELSE
DALARNAS BOTANISKA SÄLLSKAP 2002
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Föreningen hade den 31 dec 2002, 254 medlemmar, en minskning från föregående år
med 6 medlemmar. Styrelsen har under året sammanträtt 8 gånger.
Trollius
Trollius har under året utkommit med 2 nummer. I nr 29 som utkom i maj skrev
Staffan Jansson om att vi inte ska stoppa pressarna och gav oss en välbehövlig
genomgång i konsten att samla, pressa och montera växter. Nr 30 som utkom i
november handlade till stor del om ädelogräsen på Ingarvstippen –ett etnobotaniskt
och kulturhistoriskt arkiv från gruvstaden Faluns forna liv och verksamhet, skriven av
Tomas Ljung.
Landskapsfloraprojektet
Projektet har pågått under sitt sjunde år. 61 inventerare har hittills bokat 132 rutor. 19
färdiginventerade rutor har rapporterats. Under sommaren har inventeringsarbete
bedrivits i en faluruta. Till dessa inventeringsträffar har alla intresserade varit välkomna. Under året har arbetet med inmatning av gamla fynduppgifter i dataregistret
pågått.
Program
•
Den 7 februari visade Paul Sand vackra bilder på fjällväxter i väntan på
växtsäsongen.
•
Årsmötet hölls den 17 mars och avslutades med att Peter Danielsson visade
bilder och berättade om Värmlands flora och värmlänningarnas arbete med
florainventering.
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Den 18 april visade Barbro Risberg bilder av och berättade om Europas
orkidéer.
Den traditionella vårexkursionen till Säterdalen gick av stapeln den 12 maj.
Inspirerade av den trevliga artikeln i Svensk Botanisk Tidskrift arrangerades en
heldagsutflykt till Linnés Hammarby utanför Uppsala. Där guidades vi av
Mariette Manktelow som visade oss runt i trädgården och inomhus.
Den 9 juni firades ”De vilda blommornas dag” i hela Sverige. I Dalarna arrangerade Dabs vandringar på 8 ställen i sammanlagt 6 kommuner. Vandringarna
var mycket välbesökta och deltagarna efterfrågade fler sådana arrangemang.
Annonseringen kostade dock en hel del pengar och föreningen måste hitta ett
annat sätt att nå ut till den blomsterälskande allmänheten.
Under sommaren har några exkursionsträffar arrangerats under vardagskvällar.
Den 9 juli besökte vi några rika myrar i trakten norr om Vintjärn och den 13
augusti plaskade vi omkring i den näringsrika och kalkrika Limsjön vid Leksand. Försöket med exkursioner på vardagskvällar verkar passa ganska många
och vi bör upprepa försöket under 2003.
Ett tredagars inventeringsläger tillsammans med Dalarnas entomologiska förening hade planerats till 12-14 juli vid Öguvallen nordost om Särna. Deltagandet
blev dock svagt, kanske på grund av den starka värmen och den rika tillgången
på mygg.
Sedvanlig slåtter vid Pros-ängen i Gopa gick av stapeln den 3 augusti. Som
vanligt med klent deltagande!
Den 21 september inbjöd Kristina Hansson och Staffan Jansson till mossexkursion vid Tyttbo i Färnebofjärdens nationalpark. Liksom förra året var
deltagarintresset svagt.
Höstens inneprogram inleddes den 21 november med att vi fick följa med
Kristina på en bildresa i de tropiska regnskogarna på Borneo.
Den 11 december avslutades årets aktiviteter med att vi ägnade oss åt fibblor
och glögg.

Utåtriktad verksamhet
Svar har sänts till Gagnefs kommun om två kommunala reservat (Hemtjärn och
Backmon).
Dabs har ställt sig bakom en begäran från flera idéella organisationer, med Helge
Sonntag från naturskyddsföreningen som samordnare, att få träffa landshövdingen
och framföra det gemensamma motståndet mot utbyggnaden av ”Tre Toppar” inom
Städjanområdet.
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