Minnesanteckningar från medlemsmöte den 16 oktober 2013
Lokal: Hembygdsgården. Närvarande: 9 personer
1. Mötet öppnas
Mötets ordförande Tom Sävström hälsade välkommen, särskilt kvällens föredragshållare Sten
Ullerstad, och öppnade mötet.
2. Dagordning
Ett förslag till dagordning godkändes
3. Tidigare aktiviteter
Tom rapporterade från sommarens och höstens aktiviteter och visade ett urval bilder.
På ”De vilda blommornas dag” den 16 juni genomfördes tillsammans med Ramnäs-Virsbo
Naturklubb en vandring i Degranområdet. Vandringen leddes av Arne Persson. Hela 27 personer
deltog.
Den 18 augusti ordnade föreningen slåttergille på ängen vid Skogsmuren. Föreningen bjöd på
smörgåstårta.

Slåttergänget 2013. Lars, Conny, Lennart, Lise-lotte, Einar. Fin hässja blev det på vår äng i
Skogsmuren. Foto: Tom Sävström

Den 22 september företogs en vandring i blomrika marker på Sörsjöns östra sida.
4. Rapporter från styrelsen.
Lars Bsenko informerade om att den nya hemsidan är på gång. Den ska vara i drift före årsskiftet.
Ambitionen är att få en aktuell hemsida där startsidan fungerar som en blogg över aktuella
händelser. Den som vill kan gå till http://surahammar.naturskyddsforeningen.se/ för att se hur
sidan utvecklas.
Föreningen har till Stora Enso lämnat in ett förslag på skogsskydd vid Björksnaret i Ramnäs. Tom
och Lars har sammanställt befintlig kunskap och vid en träff på plats överlämnat skrivelsen till
Stora Ensos representant. Den mottogs positivt.
Lise-Lotte Norin informerade om att föreningen köpt in solrosfrö till fågelmatningen på
kanalbanken. Ansvaret för matningen har fördelats enligt följande. November: Jesper Gustavsson,
december: Lars Bsenko, januari: Tom Sävström, februari: Lise-Lotte Norin, mars: Einar Marklund.
5. Rapporter från markerna
Första strömstaren och första sidensvansarna har visat sig i Surahammar. En hökuggla har
iakttagits vid Grotten. Många fina rapporter från aktiva i kommunen finns i Artportalen.
6. Övriga frågor
Tom rapporterade att Surahammars bruk är intresserade av att skydda ett område vid tippen.
Området är rikt på lövskog. Mycket positivt.
Tom meddelade också att diskussioner mellan Länsstyrelsen och Lisjö gård pågår om restaurering
av Lisjö ängar genom buskröjning och återupptaget strandängsbete. Om det kommer till stånd är
det mycket positivt.
Flera mötesdeltagare har konstaterat att området med hassel i norra delen av reservatet Kohagen
växer igen med gran. Det är önskvärt att granen hålls efter och att betet utvidgas till att omfatta
även detta område.
Arne Persson påtalade att Västersjön har blivit mycket försämrad vad gäller fågelliv och
vegetation. Anledningen till försämringen diskuterades men är oklar.
Sten Ullerstad informerade om att flera naturskydds- och ornitologiska föreningar gått samman
med en skrivelse till tingsrätten om Mälarens reglering. Genom regleringen har
vattenståndsamplituden minskat till förfång för mångfalden våtmarksfåglar och andra djur och
växter på stränderna.
7. Föredrag
Efter kaffepaus höll Sten Ullerstad från Naturskyddsföreningen i Eskilstuna ett föredrag om
arbetet vid Fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden i Mälaren. Fältstationen är ett samarbete
mellan naturskyddsföreningarna och de ornitologiska föreningarna i Strängnäs och Eskilstuna. Det
imponerande arbetet vid stationen omfattar bl.a. en uppföljning av rördrommens förekomst i
Sörfjärden genom inventering av tutande hannar och även ringmärkning. Arbetet har pågått i mer
än ett halvsekel under ledning av Lars Broberg i Eskilstuna. Stationen ansvarar också för den årliga
havsörnsinventeringen i Mälarområdet som involverar många ideella kring Mälaren, bl.a. vår
förening. Havsörnen har nu en stabil förekomst i området. Föredraget illustrerades med fina
bilder.

Sten avslutade föredraget med att slå ett slag för våra vilda bin och demonstrerade några olika
typer av biholkar. De vilda bina har visat sig vara mycket viktiga för pollinationen av såväl grödor
som vilda växter och de är illa ute genom det storskaliga jordbruket med monokulturer och
bekämpningsmedel.
8. Mötet avslutas
Mötet avslutades genom att Tom avtackade Sten Ullerstad för det uppskattade föredraget. En
utflykt till Sörfjärden och fältstationen Rördrommen kan kanske bli en punkt i ett kommande
program.

Vid pennan
Einar Marklund

