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 Årets inventeringsarter – majviva och fjällviva 
 

Årets inventeringsart 2006 är en trio, varav två är aktuella i Dalarna, nämligen 
majviva Primula farinosa och fjällviva P. scandinavica. Den tredje arten, strandviva 
P. nutans förekommer längs kusten i Norbotten. 
 
Fjällviva Primula scandinavica 
Fjällviva är rödlistad i kategori EN (starkt hotad). Den växer i våra fjälltrakter från 
Dalarna i söder till Torne lappmark i norr (dock bedömd som utgången från flera om-
råden). Artens miljöer är ängsmarker i fjällen som är kalkrika, fuktiga och gärna syd-
vända. Den kan också påträffas på väg- dikesrenar, vittringsgrus och klippor. Arten 
ingår i EU´s habitatdirektiv och skyddas i nätverket Natura 2000.  
 
Majviva Primula farinosa 
Majviva är kalkfuktängens juvel och växer från Skåne i söder till Jämtland i norr. 
Arten har minskat kraftigt inom sitt utbredningsområde (undantaget Öland och 
Gotland). Den återfinns inom våra kalkområden och är betes/slåttergynnad. Igenväx-
ning, dikning och kvävegödning är faktorer som bidragit till dess kraftiga minskning. 
Den är tack vare sin fortfarande starka ställning på Öland och Gotland ännu inte 
upptagen bland rödlistade arter.  
 
Primula  farinosa     Majviva 
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Aktuella växtplatser: 
S 
GARPENBERG 
Långviken på 2 ställen, ca 1920 (Lr) = Skommarbo ”förr”, 1950-t (Sj) — Skommarbo mot länsvägen  [66846, 15204], i f d betad 
kalkkärräng och vägdike, riklig , 1986 (BDr o a) 
HEDEMORA 
Mot Hovran = Hamre ängar, ca 1900 (Hd, Re) — nära sopstationen, fåtalig 1940 (Dn) — Hamre ängar mot tippen  [66854, 15111], 
åkerdike, ca 200 ex , 1988 (MDv) 
HUSBY 
Stigsbo, ca 1850 (A.J. Samuelsson enl. Lb) — ca 1920 (Lr) — Övre Stigsbo mot NO  [67045, 15264], kalkrikt översilningskärr i 
sydsluttande f d betesmark, 50-tal ex , 1989 (CHe, BPe ,JEd) 
SILVBERG 
Lutnans 800 m ONO Rönningen  [66928, 14867], vid bäck i f.d. hagmark, sparsamt , 1992 (E.Haritz) 
STORA TUNA 
Hästberg, ca 1920 (Jn, CED.1925) — Tuna-Hästberg  [66920, 14656], starkt varierande antal mellan olika år, ca 100 ex , 1987 (SNy) 
B 
NORRBÄRKE 
Nybergs gruvfält, ca 1900 (Dhn) — efter f d järnvägen  [66751, 14737], massvis 1983 (L. Wick-man) — avschaktad yta vid f d 
järnvägen med kalkpåverkad vattenöversilning, 1000-talet ex , 1990 (JHn) 
GRANGÄRDE 
"Säfsbanan" , vid Myrmossen  [66584, 14385],  1990 (GEn) 
Palahöjden vid Övre Lövtjärn  [66587, 14381], hävdad kalkfuktäng, 100-tals ex , 1990 (JHn) 
Palahöjden  [66588, 14382],  1990 (GEn) 
Galtryggskärren  [66779, 14490], kalkkärr, 8 ex , 1990 (GEn & HEn) 
NO om vattentornet  [66849, 14549],  ~refl~12F 6a ,kalhyggesruta, frekvens ej bedömd  , 2004 (GWm) 
Lindbastmora  [66921, 14579], skogsbryn i kanten mot rikkärr, rikl. , 1991 (IPt) 
Linnbärsmora, ca 1920-t (Lr) — Lindbastmora, källa vid inäga, riklig 1975 (RYN.1976) —  [66921, 14581], f d slåtterhävdad 
kalkfuktäng, 50-tal ex , 1989 (JHn) 
Ö 
GAGNEF 
Mojeängarna  [67215, 14614], rikkärrskant i kraftledningsgata, ca 10 ex , 2005 (IPt) 
Mojeängarna  [672150, 146140], kraftledningsgata,  1996 (RNy) 
ÅL 
Solarvet (NYSTR.1974),   [6728, 1474], 1 ex. , 1983 (PJo) 
BJURSÅS 
Gopa vid Prosgårdarna  [67343, 14741], lieslåttrad kalkfuktäng, riklig , 1990 (LBr & TLj) 
Kyrkbyn vid Gästgivarvägen  [67358, 14808], i dikesslänt, ca 10 ex , 1990 (A.Berg) 
Rog, ca 1910-t (Sam) — vid Sandviken  [67360, 14871], gräsmark vid stranden, sparsamt , 1990 (G. Roos) 
LEKSAND 
V Skvin i dike, 1984 (LKs:WIS.&MOR.1987) — vägkant mot Lisskvissmyran  [67360, 14628], riklig längs 200 m , 1987 (TLj) 
Mellan Björkberg- Bastberg  [67383, 14614], vägkant och dikesslänt, ca 400 ex , 1991 (MKp) 
Fallsbjörken vid Bölsån  [67392, 14643], betat kalkkärr, riklig , 1990 (LB r& TLj) 
Kilen  [67364, 14662], vägslänt och dike, riklig , 1991 (TLj) 
Torrberg 50 m N om dammarna  [67402, 14599], betad kalkfuktäng, tämligen riklig , 1991 (E. Backlund) 
Opplimens SV-del  [67422, 14599], kalkfuktäng med älväxing och ormtunga, riklig , 1990 (TLj & LBr) 
Sjugare, 600 m NO Karlfeldtsgården  [67428, 14601], hyggeskant, riklig , 1993 (P.Tegner) 
Söder Bergsäng  [67432, 14614], rikkärr, rikligt , 1990 (MKp) 
Söder Bergsäng  [67437, 14602], vägren, litet bestånd , 1990 (MKp) 
Vägen N. Lindberg-Västgärde  [6744, 1462], vägdiken, spridda ex , 1990 (MKp) 
 Atlasruta [13F 8c ] ,  «  fuktängar, vägdiken med kalkgrus, tämligen sällsynt, har minskat , 1986 (MKp) 
Laknäs  [67472, 14560], spridd i byn i f d fuktängar och i diken,  1987 (JWm) 
Vägen N. Lindberg-Västgärde  [6745, 1462], vägdiken, spridda ex , 1990 (MKp) 
Salutjärnen  [67453, 14642], banvallsslänt, litet bestånd , 1991 (MKp) 
Ängestjärn, sydsidan av Saluån  [67455, 14623], extremrikkärr, riklig 1974 (WALDEN 1976) , 1993 (TLj) 
RÄTTVIK 
Västgärde 400 m Ö f d station  [67458, 14625], kalkrikt dike vid gamla banvallen, enstaka , 1986 (TLj) 
Utanåker  [67470, 14625], fuktäng, enstaka , 1989 (TLj & LBr) 
Utby  [67482, 14616], vägkant och ängsmark,, spridd , 1989 (TLj & LBr) 
Öja V-ut v. Rv70 (DBS),   [6754, 1455], lv-dike,  1987 (JEd) 
Gärdsjölindorna 1 km S Södergårdarna  [67559, 14692], fårbetad fuktäng, enstaka ex , 1986 (TLj) 
Gärdsjölindorna 500 m S Södergårdarna  [67566, 14691], hävdad hackslog, enstaka ex , 1985 (TLj) 
Gärdsjömossen 200 m mot SO  [67570, 14686], f d ängsmark vid dike, ymnigt , 1986 (ABj & TLj) 
Övre Gärdsjö 300 m NV bystugan  [67576, 14693], dike i ängsmark, enstaka ex , 1986 (TLj) 
1 km S Ingels  [67582, 14695], fuktig betesmark med huvud- och hårstarr, riklig , 1986 (TLj) 
Ingels efter väg 301  [67596, 14690], fuktig ängsmark, flerst. , 1986 (TLj) 
Gärdsjö Ö-ut  [67569, 14701], översilad f d ängsmark i kraftledningsgata, rikligt , 1986 (TLj) 
Ingels Ö-ut  [67594, 14706], f d ängsmark i kraftledningsgata, rikligt , 1986 (TLj) 
Fisklösen 200 m NV-ut  [67595, 14710], fuktig körväg vid rikkärr, riklig , 1992 (LBr) 
Gryssberget  [67626, 14653], översilningskärr, enstaka ex , 1985 (TLj) 
V. Born  [67600, 14705], fuktig gräsmatta, riklig , 1991 (LBr) 
BODA 
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300 m NO Värmdalen efter Jutjärnsvägen  [67605, 14693], vägdike, enstaka ex , 1985 (TLj) 
Backarna nära Jutjärns kalkbrott  [67630, 14696], rikt källkärr med jämtstarr, rikligt , 1988 (TLj) 
Solberga kalkbrott  [67632, 14681], på kalklera i brottet, t.rikligt , 1986 (TLj) 
Kyrkbyn S-ut i ”Dränghagen” flerstädes  [67652, 14677], i kalkfuktängsrester, t.rikligt , 1985 (TLj) 
Mellan kyrkan och Styggforsen  [67662, 14671], bäckkärr och f d slogängar, t.rikligt , 1986 (TLj) 
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka  [67663, 14689], fuktig kalkslåtteräng,  1989 (TLj & LBr) 
200 m NV kyrkan vid ”Saxdammen”  [67664, 14674], fuktig hävdad slåtteräng, enstaka , 1989 (TLj & LBr) 
Hans-Ollasgården 1 km Ö kyrkan  [67665, 14688], fuktig ängsmark och dike, riklig , 1989 (TLj & LBr) 
Stormyren  [67672, 14670], rikkärr i torvtäkt, enstaka , 1986 (TLj) 
Silvberg vid väg 301  [67678, 14678], fuktig vägren, t.riklig , 1987 (TLj) 
Mellan Silvberg och Änderåsen  [67680, 14678], vägdike, t.riklig , 1987 (TLj) 
1 km S Hålgarstjärn  [67717, 14643], diken i traktorväg  (avskalad jord), hundratals , 1997 (GHa) 
1 km S Hålgarstjärn  [67718, 14640], fuktig slänt/skogsbryn, rikl. , 1998 (GHa) 
500 m SV Jälltjärn ,vid vägen  [67726, 14639], grässvål i f.d.avlägg, rel.rikl. , 1997 (GHa) 
Storsveden SV Jälltjärn  [67731, 14648], översilad sluttning med bl a huvudstarr, enstaka ex , 1989 (TLj o.a) 
300 m S Jälltjärn (STOR,HSD),   [67732, 14648], enst. , 1998 (GHa) 
S ändan av Jälltjärn (STOR),   [67733, 14649], lerig/dyig sjökant, enst. , 1997 (GHa) 
V om kraftledningen, 400 m N vägen genom Laduänget  [67734, 14638], kanten av rikkärr, enst. , 2000 (GHa) 
Kärvåsen efter länsvägen mot Kyrkbyn  [6770, 1466], vägdike, enstaka , 1987 (L. Wikström) 
S änden av Bysjön  [67703, 14664], gammal odlingsväg, enst. , 1999 (GHa) 
500 m V Stängsdiken  [67718, 14653], grässvål  på hol mellan myrlindor, enst. , 1997 (GHa) 
Gulleråsen vid Lissberget  [67720, 14668], rikt backkärr, rikligt , 1989 (TLj, o a) 
100 m Ö transf.stn  [67726, 14657], kanten av rikkärr, enst. , 1998 (GHa) 
500 m V transf.stn  [67729, 14650], rikkärr, 10-tals , 1997 (GHa) 
200 m SÖ om "a" i Hemigårdarna  [67730, 14675], vägkant, enst. , 2000 (GHa) 
Storsveden SO Jälltjärn  [67731, 14651], vägkant, enstaka ex , 1989 (TLj o.a) 
Skogsbilvägen Ö-ut från avtag.till Andmyren 31 37 - 34 44  [67731, 14687], vägkant, enst. , 1998 (GHa) 
Hedsänget, 1 km NNV Sanden  [67747, 14666], rikkärr, fåtal , 2000 (GHa) 
ORE 
Moränget (DBS),   [67798, 14625], rikkärrskant,på stig, enst. , 1987 (TLj) 
Moränget flerstädes  [67799, 14625], rikkärr, rikligt , 1989 (TLj, BOr o a) 
Dalbyn Ö-ut  [67771, 14658], betade kalkfuktängar, sparsamt , 1989 (TLj & LBr) 
Dalbyn vid Nördertjärn, tuvigt rikkärr, 1973 (WALDÉN.1976) —  [67781, 14651], betade kalkfuktängar, spridd , 1985 (TLj) 
ORSA 
Lisselhed  [67738, 14352], vägkanter, riklig , 1985 (JEd) 
Torrvål 200 m NO om bystugan  [67738, 14379], fuktig betesmark, sparsam , 1990 (LBr & TLj) 
Vångsgärde intill riksvägen  [67739, 14359], fuktig hackslog, t.riklig , 1990 (LBr & TLj) 
Sundbäck 400 m Ö om Skeriol  [67745, 14371], fuktig hackslog, t.riklig , 1990 (TLj) 
Vångsgärde V-ut  [67746, 14357], vägdike, enstaka ex , 1987 (JEd) 
Holen ovan riksvägen  [67752, 14365], fuktig hackslog med bl a fjällruta, riklig , 1990 (LBr) 
Oljonsbyn 400 m V om bystugan  [67762, 14374], f d ängsmark och vägkant, enstaka , 1990 (H. Sjörs) 
Lindänget mot N  [67766, 14367], dike i beteshage, enstaka , 1986 (JEd) 
Oljonsbyn vid Högbacka  [67766, 14370], fuktig hackslog på tomt, t.riklig , 1990 (TLj & LBr) 
Höglunda ”Lundins äng” nära riksvägen  [67767, 14368], liehävdad kalkfuktäng på tomt, 1000-tals ex 1986- , 1991 (BOr o a) 
Lindänget i ”Knutar-Einars äng”  [67770, 14366], liehävdad kalkfuktäng, ca 50 ex , 1991 (FCa o a) 
Höglunda vid Blåtryvägen  [67771, 14371], kalkfuktängsrest i ledningsgata, enstaka ex , 1985 (JEd) 
Höglunda vid OK-macken  [67774, 14366], fuktiga vägdiken, 1000-tals ex , 1986 (BOr, JEd) 
Berget v.lv.mot Stackmora ,i backen under kraftl (DBS),   [67793, 14374], vägkant m.gräsveg., rikl! , 1987 (JEd) 
Born Ö om Plattfabriken  [6780, 1437], i kraftledningsgata, 100-tals ex , 1991 (BOr) 
V. Stackmora N-ut  [67807, 14389], fuktängsrest, 100-tals ex , 1986 (JEd) 
Ca 1 km NO Heden (2 grupper),  (även 6h 31 46) (DBS),   [67831, 14393], grusväg på kalkpåv.sand, 2 mindre lok! , 1986 (JEd) 
V om Kallholen N om älven ca 2 km SV Namnlösen (DBS),   [67842, 14391], sandig vägkant m,mager gräsveg., mkt.rikl längs ca 20 
m , 1987 (JEd) 
Orsbleck N-ut  [67813, 14408], vägdike, enstaka ex , 1985 (JEd) 
Mickelvål mot NV  [67819, 14421], på äldre jordtäkt, t.riklig , 1987 (JEd) 
Mickelvål mot NV (DBS),   [67822, 14417], grusvägkant m,kalktorrängsveg,(Polygala,Linum,rödkämpar,sandviol), spr.o.rikl! , 1987 
(JEd) 
Åberga-Brändan strax S-ut (DBS),   [67828, 14430], vägkant m.bl.a.Linum, enst , 1986 (JEd) 
Åberga NV om Brändan  [67831, 14428], skogsrikkärr förr troligen hävdat, enstaka ex , 1986 (JEd) 
Åberga N om Brändan  [67833, 14429], vägkant och blöt traktorväg, enstaka ex , 1987 (JEd) 
Kallholen S-ut längs Åbergavägen flerstädes  [67834, 14408], väg- och ängskanter, t.riklig , 1986 (JEd) 
SO Kallholen n. Brajsmyren (DBS),   [67834, 14422], torr vägkant m Polygala,Linum etc. ,även spridd ut på grusplan, spr.o rikl! , 
1987 (JEd) 
Kallmora mot SV  [67840, 14441], länsväg/dike, enstaka ex , 1986 (JEd) 
Strax N om Åbergatjärn  [67841, 14431], vägdike, enstaka ex , 1986 (JEd) 
Kallholen mot NO  [67844, 14413], vägkant,  1987 (JEd) 
Kallmora 200 m SV kapellet  [67845, 14442], grusvägkant mot äng, enstaka ex , 1988 (JEd) 
Skattungbyn S-ut strax NV Torgeltjärn  [67829, 14473], grusvägdike, enstaka ex , 1985 (JEd) 
NO om Hornberga vid Knölbäcken nedom ravinen  [67890, 14374], förr hävdad kärräng, enstaka ex , 1988 (JEd) 
Kallmora mot SO  [67850, 14449], skogsrikkärr, tämligen riklig , 1986 (JEd) 
Björken mot SO  [67854, 14429], kalkkärrkant, enstaka ex , 1986 (JEd) 
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Kallmora Ö-ut 300 m S lv-skälet  [67854, 14453], hävdad kalkfuktäng, enstaka ex , 1988 (FCa o a) 
Kallmora Ö-ut vid lv-skälet  [67857, 14452], fuktäng mot vägdike, enstaka ex , 1985 (JEd) 
Skattungbyn V-ut vid ”Japan-vägen”  [67862, 14464], vägdike, tämligen riklig , 1985 (JEd) 
Strax Ö Leskusänget (DBS),   [67849, 14511], rikkärr (Gymnadenia,List.ova.),  1986 (JEd) 
SOLLERÖ 
Ön vid Plantskolan 2 lokaler  [67548, 14365], jordtäkt etc, 1000-talet ex , 1989 (AAd) 
Ön vid Plantskolan 2 lokaler  [67554, 14365], jordtäkt etc,  1989 (AAd) 
Ön vid Klikten V om Kapelltomten  [67574, 14353], blöthål, enstaka ex 1985- , 1989 (BOr) 
MORA 
Nusnäs intill fotbollsplanen  [67613, 14368], dike, enstaka ex , 1986 (BOr) 
Budasmyren  [6762, 1438], 20-tal ex , 1986 (BOr) 
Färnäs i Vinbäcksänget  [6764, 1437], dike,  1986 (BOr) 
Västertjärn  [67617, 14421], myrmark mot nybyggd väg, 10-tal ex , 1991 (BOr) 
Vattnäs vid Kalkberget  [67715, 14352], dikeskant, enstaka ex 1985- , 1989 (BOr) 
ÄLVDALEN 
Åsen nära älven  [67967, 13933], kärr och vägdike, sparsamt , 1990 (T. Strömne: LBr) 
 
Aktuella växtplatser: 
S 
GARPENBERG 
Långviken på 2 ställen, ca 1920 (Lr) = Skommarbo ”förr”, 1950-t (Sj) — Skommarbo mot länsvägen  [66846, 15204], i f d betad 
kalkkärräng och vägdike, riklig , 1986 (BDr o a) 
HEDEMORA 
Mot Hovran = Hamre ängar, ca 1900 (Hd, Re) — nära sopstationen, fåtalig 1940 (Dn) — Hamre ängar mot tippen  [66854, 15111], 
åkerdike, ca 200 ex , 1988 (MDv) 
HUSBY 
Stigsbo, ca 1850 (A.J. Samuelsson enl. Lb) — ca 1920 (Lr) — Övre Stigsbo mot NO  [67045, 15264], kalkrikt översilningskärr i 
sydsluttande f d betesmark, 50-tal ex , 1989 (CHe, BPe ,JEd) 
SILVBERG 
Lutnans 800 m ONO Rönningen  [66928, 14867], vid bäck i f.d. hagmark, sparsamt , 1992 (E.Haritz) 
STORA TUNA 
Hästberg, ca 1920 (Jn, CED.1925) — Tuna-Hästberg  [66920, 14656], starkt varierande antal mellan olika år, ca 100 ex , 1987 (SNy) 
B 
NORRBÄRKE 
Nybergs gruvfält, ca 1900 (Dhn) — efter f d järnvägen  [66751, 14737], massvis 1983 (L. Wick-man) — avschaktad yta vid f d 
järnvägen med kalkpåverkad vattenöversilning, 1000-talet ex , 1990 (JHn) 
GRANGÄRDE 
"Säfsbanan" , vid Myrmossen  [66584, 14385],  1990 (GEn) 
Palahöjden vid Övre Lövtjärn  [66587, 14381], hävdad kalkfuktäng, 100-tals ex , 1990 (JHn) 
Palahöjden  [66588, 14382],  1990 (GEn) 
Galtryggskärren  [66779, 14490], kalkkärr, 8 ex , 1990 (GEn & HEn) 
NO om vattentornet  [66849, 14549],  ~refl~12F 6a ,kalhyggesruta, frekvens ej bedömd  , 2004 (GWm) 
Lindbastmora  [66921, 14579], skogsbryn i kanten mot rikkärr, rikl. , 1991 (IPt) 
Linnbärsmora, ca 1920-t (Lr) — Lindbastmora, källa vid inäga, riklig 1975 (RYN.1976) —  [66921, 14581], f d slåtterhävdad 
kalkfuktäng, 50-tal ex , 1989 (JHn) 
 
 
 

 

Utbredningskartorna och lokaluppgifterna ovan för årets inventeringsart majviva 
Primula farinosa och på följande sidor för gullviva Primula veris är hämtade från 
databasen och är exempel på hur artuppgifter presenteras på DABS webbsida 
www.dalafloran.se . Gullvivan ingår inte i årets inventeringsarter, men det kan ju 
vara roligt att se var det finns uppgift om förekomst i Dalarna ändå. 
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Primula veris     Gullviva 

  
 
Aktuella växtplatser: 
S 
BY 
[ ] ,  «  ängar och hagar, i regel förvildad från närliggande bebyggelse , 1995 (PDm) 
Djupvik  [66751, 15368], järnåldersgravfält, möjligen ursprunglig, några ex , 1995 (PDm) 
GARPENBERG 
Hässlen, domänreservat  [66835, 15245], hassellund, flertal , 1988 (MDv) 
HEDEMORA 
V Norns bruk  [66782, 14980], gammal tomtmark, fåtal , 1989 (HPe) 
Norrhytteberget ,vid Granbo  [66870, 15021], nära skogsväg,byggd -82, flera , 1987 (EDn) 
HUSBY 
Övre Stigsbo mot NO  [6704, 1526], glänta i lövskog, t. rikl. , 1989 (JEd & CHe & BPe) 
STORA SKEDVI 
Bispbergshyttan  [6685, 1516], lövdom.fd hagmark,  1989 (JEd & LBr) 
SÄTER 
Björnbo, gården längst söderut  [66876, 14926], gammal ängsmark/ tomtmark, tämligen riklig , 1991 (SJa) 
Ravinkanten nordväst om Almreservatet (DFl-49),   [66944, 14963], blandskog, 1 ex , 1991 (SJa) 
Ljusterbro (DF),   [66958, 14952], ängsbacke, fåtalig , 1981 (EDn) 
GUSTAFS 
Säterdalen ,n. Ljusterbro  [6695, 1495], flackare ravinslänter o.dalbotten påbetad mark, enst. , 1987 (TLj) 
SILVBERG 
Kutbo, öster om vägen  [66873, 14846], igenvuxen slåttermark,lövskog (björk mest),  1987 (SSv) 
Grängshammar  [66934, 14830], gamla gräsmattor,spridda från trädgård,  1988 (THe) 
STORA TUNA 
Kontorsvägen 1, Idkerberget  [66956, 14680], gräsmattor o ängar,  1988 (IAn) 
TORSÅNG 
Tronsjö  [67055, 14893], betad björkhage, rikl. , 1988 (TLj) 
VIKA 
Gården Sundet  [67094, 14944], strandparty m. grässluttning o enst,lövträd o buskar, 20-tal , 1998 (SBm) 
SV Lunåbäckens utflöde i Öv.Klingen  [67078, 15015], torr ängsmark, flera 100-tal , 1987 (BCa) 
ASPEBODA 
500 m V Karlsvik  [67146, 14867], gräsbeväxt gml banvall i sydläge, ~20 ex. , 1987 (TLj) 
B 
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SÖDERBÄRKE 
Hemshyttevägen  [6661, 1489], 3 ex , 1981 (RNo) 
NORRBÄRKE 
Mårtes v.gruvan  [6681, 1475], slaggvarp / bäckravin,  1989 (TLj & LBr) 
LUDVIKA 
Lekomberg  [66754, 14628], tippmassor,  2004 (HWk) 
GRANGÄRDE 
Skallberget fäbod  [66946, 14487], ängsmark,  2001 (DABS) 
Erik Skoghs mark,Märrhagen  [66800, 14519],  ~refl~12F 6a ,ängsmark både torr och fuktäng, frekvens ej bedömd  , 2004 (GWm) 
Ö 
GAGNEF 
Floberget  [67134, 14504],  ~refl~13F 2a ,fäbodvall, frekvens ej bedömd  , 2003 (IPt) 
Björka  [671297, 146038], torr ängsmark mellan landsväg och tomtmark, några ex , 2005 (IPt) 
Bodarne  [671418, 146263],  ~refl~13F 2c ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, frekvens 
m.allm.  , 2002 (IPt) 
BJURSÅS 
Sågmyra  [67325, 14724],  ~refl~13F 6e ,halvfuktig vägren i söderläge, frekvens m.allm.  , 1999 (MBe) 
200 m från Tidstrandsfabriken mot Tällbergsvägen  [67327, 14724], soligt dike, gräsmatta, 7 ex , 1996 (MBe) 
Kyrkogården i Bjursås  [67357, 14808], i gräsmark mellan gravar och utanför kyrkogården, flertal , 1997 (JJa) 
LEKSAND 
Atlasruta [13F 9b ] ,  «  frekvens t.allm.  , 1999 (LKn) 
RÄTTVIK 
Övre Gärdsjö,150 m Ö om Högskäret  [67566, 14698], skogsbryn mot ängsmark, 1 ex , 1986 (TLj) 
Övre Gärdsjö,200 m V missionshuset  [67577, 14693], odlingsröse i åkerkant, 3 ex , 1986 (TLj) 
BODA 
Kärvsåsen ,mot Bysjön  [67702, 14667], beteshagar, enstaka , 1986 (TLj) 
Kärvsåsen 300 m Ö Lissberget (Tyskg:n)  [67719, 14671], betad björkhage m.enbuskar, ~5 ex. , 1988 (TLj & LBr) 
ORE 
Fjäcka  [67784, 14633], äldre vall, enstaka , 1986 (JEd) 
ORSA 
Atlasruta [14E 6i ] ,  «  frekvens ej bedömd  , 1986 (JEd) 
ÄLVDALEN 
Nybolet  [6790, 1412], fäbodvall,  2004 (RBr) 
V 
ÄPPELBO 
N om kyrkan  [67093, 14010], i gräsmatta,  1997 (IJo) 
MALUNG 
Vålberget  [67415, 13906], kulturmark, 20-30 ex , 1996 (BGM) 
Vålberget  [67416, 13909],  ~refl~13D 8i ,fäbodvall, frekvens m.allm.  , 2000 (BGM) 
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