Projektet Naturbetesmarkernas mångfald

Naturbetesmark i Skogsmuren, 16/8 2011.Foto: Tom Sävström

Som tidigare redovisats bedriver vi i Naturskyddsföreningen ett projekt inriktat på
naturbetesmarkernas mångfald. Under hela februari månad visas vår skärmutställning, (2 st. roll-ups
+ ytterligare några bilder), kompletterat med bokbord, på biblioteket i Surahammar. Den ena
skärmen visar lite allmänt om hagmarkernas värden och den andra visar mångfalden och färgprakten
bland ängssvamparna. Vi har haft träff med markägare i Västsura ekhage och vi har gjort några
hembesök till markägare där vi informerat om de värden som respektive markägare/djurhållare har i
sina marker. Vi har särskilt engagerat oss för att rädda betesbackarna i Elingbo, vilka tyvärr inte
beteshävdats de två senaste säsongerna. Elingbo har, avseende förekomsten av ängssvampar,
nationell betydelse, vilket innebär högsta bevarandevärde. Se särskild rapport under menyn
Naturen/Skyddsvärd natur/Elingbos naturbetesmarker. Tyvärr kan vi skönja ett hot också mot
betesmarkerna i Lisjö, Hästlösa, Sjöhagen, Holmtorpet och Bovallen. Det saknas en strategi från
samhället kring hur värdefulla naturbetesmarker ska bevaras. Vi tycks gå mot ett mörkare, tråkigare
och artfattigare landskap.
Passande för vårt projekt, var att vi under 2014 fick äran att få vara värdar för Sveriges mykologiska
förenings ängssvampskurs, som de förlagt till Surahammar och Hallstahammar. SMF valde
Surahammar för kursen, beroende på alla fina svamprapporter vi har från kommunens betesmarker,
inlagda på Artportalen. Under våren 2015 kommer vi sätta upp informationsskyltar vid fem
betesmarker; Vinterängshagen, Västsura ekhage, Gatstugan, Skogsmuren och Kohagen. Vi kommer
under året också arrangera exkursioner till betesmarker, fortsätta ha kontakter med olika aktörer på
området, fortsätta inventera betesmarkerna och i rapporter presentera områdenas värden. Även

egna praktiska insatser för mångfalden i naturbetesmarker kommer att genomföras eller initieras.
Exempelvis för fältgentianan i Muren och grönkullan i Kohagen.
Naturbetesmarkerna är en naturtyp som har mycket höga naturvärden. Men där finns också
skönheten i landskapet och inte minst kulturarvet. Vi i Naturskyddsföreningen vill inte att ängs- och
hagmarkerna ska gå förlorade. Därför vårt engagemang.
Tom Sävström

