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Med DABS på Rommehed 
 

Sören Nyström, Borlänge 
 

Under sommaren 2012 stängdes flygtrafiken av på Dala airport under 

en period. Det möjliggjorde en liten inventering av flora och vegetation 

kring flygfältet. Några Dabs:are kunde då röra sig fritt i annars avstängt 

område. 

Flygfältet ligger nästan i sin helhet på krönet av Badelundaåsen. 

Jordarna i området bär därför sin prägel av åsmaterialet och är till stor 

del sandiga eller moiga sedimentjordar. I historisk tid var den så kallade 

Rombyggeheden söder om Rommebyarna en vidsträckt samfälld 

betesmark med relativt liten yta plöjda åkerfält. När Rommehedslägret 

etablerades i slutet av 1700-talet bestod heden vid Romme av en hårt 

tuktad betesmark med spridda enbuskar och ett magert växttäcke. Ett 

litet rudiment av den gamla heden finns bevarad som naturreservat 

mellan flygfältets stationsbyggnad och Rommehedslägret. 

När Dalregementet drog in på heden var markvegetationen så 

nedsliten att sandflykt var ett akut problem. Sand trängde in överallt 

och skadade fasta föremål på olika sätt. En väg att minska problemet 

blev de omfattande björkplanteringar som militären lät genomföra. 

Björkar på räta led bär fortfarande lägrets signum. 

Idag hålls fortfarande markerna öppna. En stor del är eller har varit 

plöjd åkermark och har därför tappat den magra hedens prägel. 

I området finns förhållandevis rika förekomster av blåtry, en 

lågvuxen buske som i kommunen bara är riklig i Rommeområdet. 

Områdena närmast landningsbanan har en tydlig gödslingsprägel som 

kan ha ett ursprung i användningen av urea som avisningsmedel. På 

västra sidan finns även delar av fältet där buskvegetation tillåts att växa 

till ett antal år innan röjning sker. Små fläckar av en tidigare säkert 

vanlig vegetationstyp, betespräglad på sandmark återfinns här och var. 

Nämnas kan arter som smällglim, gulmåra, gråfibbla, kattfot, låsbräken, 

åkervädd, backnejlika och backstarr. På denna magrare vegetation med 

fläckvis blottlagd mark finns det möjligheter för på senare tid 

uppmärksammade arter av solitära bin att fortleva. 

 


