
Den 6 oklobe. var Ralf Lundnark och Anders Frohn från Rannås
Dr oronenåd rid \lärte.sjöns 5r'änoe . 0e 1dd. då t 'rei tlt få
ii ivir s'lqo-es"'. sItqqnesel (På1u.Ls biä"ri.Js) til'o.lnsd.
en tior del-;v sitt liv I bladvass Den är allnån vld t ex
Tlkern och ÅskUvjken och håller ol att ulvjdga sltt utbrådnin9s-
orrlde. On fen lr rer vi oftare sISqqnesar I komnunen! sil9.r

0et hoppås vl oclsl och grätulerår
3kl qgnesfynden i Surähafrna r I

Naturkyddsförening€n år en
ob€roende riksorqankation Iör
natu.vård och nåturskydd.

Näturskyddstöreningen rlåss på bred
front mot miljöförttöringen och
slöseriet med energioch råväror -
lokait,.nationellt och internåtionellt.

Du fårsom medlemvaramed ienlokal
tör€ning med ett varieråt program;
naturutflykter, studie(irklår, föredraq,
naturstigar, pråktisk naturvård, mm.

Du fårvara m€d iengemintkåpdår
enqåqemanq och intresse betyder mer

ån prylar och statusjåkt och dår 3törra
delen åv åflangemån9en är ålldeler
gratir.

Du Iår sveriges naiur - {öreningens
tidskrift med intr€ssånt läsning om
djur, växter, naturvård och miliö-
problem. Flera sidor Earnens natur,
sex nummer plus värdefull årsbok.

Våd mer kån Du begära avlivet ? I

Du kan bara inte ävstå från att bli
medlem -eller hur ?

(Äntalet nedt€nmrr r
Naturskyddsf 6.eilnqen I
5uråhahma r den llllZ-91

0r'lSLAGr " in få9elblld", svrrtvir sitvertr&sr", t:! ptårs
A (DR€AS AN0ERS50 Siarbåcksskolan 50

Juryn: Den Svartvita sllvertrrsten utstrålar kraft
0Ll" rlålv!å.slå, q.åslaldl är !did.. ir. råoeln årlantå(ifrll.

Naturshydds
föien lngen ss r s, rah a m na,

MERGUS

Surc's 1l-åringar
oj,oj vilka fägeltecknarc !



MERGUS
I{r I Jsnu.rl 1992 Ärgång 3

Kontåktblåd{örNåturskydds{öteningen sBF Surahammar Vår hembygd utarmas
Nu gör vi en insats !

Dågsför ett nytt Mergus, ett
'spe(iålnummer' {ör värvning åv nya
medlemmär. Du får ett e(ra exemplar
attgeborttillnågon god vån som du
tror kan varå intresserad ått bli
medlem. Redaktionen ulmanar
nåmligen allå medlemmar att under
1992vårva minit varsin ny medlem till
tö?eningen. Fullbetalande eller
lamiljemedlem rpelår ingen roll, bådå
kategorierna är viktiga.

vi behöver blillera 5om törsvarar
naturen och hela den biologiska
rnångtalden. vi$t hånderdetpositivå
såker inom nåturskyddet (redovlsar vii
hå*å Merqus). men erploatelingen av
höga och oersåttligå nåtur- och
kulturvården fortsåtter och
exploåtörernä vinner ständigt ny matk.

Fortfarånde d ikas o(h torrlä99s rika
våtmarker, allt iör stora kalhyggen
{ragmenterar våra skogår, skogsbil-
vågar och mårkberedning åstad-
kommer djupa sår, det öppna
landskapei våxer igen eller planteras
med granskog -...-

Din insats behövs ! Ly.ka till med
vårvningen | (Om ett år redovisarvi
resultatet i Mergus).

Aspdungen vid Våstersjön skövlåd

Den vår en avkommunensvärde-
lullaste åspdungar. Den innehöll 70 st
gamla och grovålråd, varav 60 st med
hackspettshå1. Den !ppvisade ett
myller av biologiskt liv. Den stod inte i

vågen för stråndängens flora och

Möjligheten ått låtä aspdungen o(h
den håvdade ttrandången bli ett unikt
f Agelområde i kombinatlon, ry(ktel
undan av lånsstyrel!en. Nåtudören-
in9årnå tick ing€n information, allä
ville ha dungen kvar I

oetårintevi i Naturskyddstöreningen
som Iörlorat en aspdunge. Nej,
törlorarna är kattugglån, spillkråkan,
gröngölingen, skogiduvan, kajorna,
stårarnå, tlugtnapparen och de övri9a
hålbyggarna, lavarn a, tickorna.
skalbåqgarna......

Styreken

lngen iSurahåmmår kån ha undgått att
seden snåbbä igenväxn ingen / skogs-
plånteringen av odlingslandskåpet
kring Kolbäcksådalen, itisjö och vad

skogstorpen. Gamlå dåtter- och betes-
marker och små åkrar dår det förr
fånns en mångfald åv ader år idåq
ersåttå av enformigå och artfattiga
slyhav eller qrånar i tåtä rader. Rikå
3låttermarker kan förlorä 1 00{alet
blomarter når de vårer igen med skog.
Och skulle ångårnå och hågarna törbti
öpphå kvävegöddas de ofta, med
r€sultåt att 3/4 av våxtarternå försvin-
ner- Skjutbånan (DomånverkeO,
mellån catstugan och fd Sur torpet
(Kyrkån) samt Sandtorp (Stora)år
några åvde senåste iraden avalla
skoqsplanteråde områden. Flerå står
på tur.

De till synei pråktfulla ängarna med
hundkex, ålggrås, smörblomma och
midsommarblomst€r och ibtand ma5k-
ros år törsta tecknet på igenvårnin9.
D$sa kvåvånde blommor beråttar att
det kultur- och naturlandskåp som
formats av mulen och li€n iårhundra-
den delinitivt år på väg ått lörsvjnna.
Är del verkligen så att vivitl mista vårt
barndoms låndskap med kattfot, våck-
rå orkideer och fladdrande {järitår ?

skoqen

I Suråhåmmar tinns några av Västman-
lånds {inaste nåturskogar orh natur-
miliöer. Dår leverflera ovanligä och
kråvande arter som hotåsåvdet

moderna rkogsbruket. T er tretåig
hackspett och 9årnlav- Såmtidigt fihns
endastca 90 hektarskyddad skog i

kommunen o.h hänsynen från skogs"
bruket år fortfårånde otillrå(klig, trots
vissa bättringår tista åreh. Fråmtiden
ser dårför dyster ut- Enlormiga virkes-
åkrär kommer ått prägla ländskåpet i

stor utstråcknin9. Ugglorhå och små-
fåglarna hittar in9å håltråd ått håcka i
och 100'tåk svampar, inseftter o(h
låvar {örsvinner. Villvispara de sistä
smulorna av den ursprungligå skogen
mårte det till krafttå9. Vissa produk-
tivä rumprkogar, raviner och lövskogar
år särskilt vårdefulla att spara. Våra
tjsta nat!rsko9år - JånOkrkogen,
Slogmo!skogen. Djupeboskogen,
Trefåldighetsrkogen, Norrsjölunden
m Il- år en fantastisk tillgång rofi vii
Nåturrkyddsförenihgen heht vill såker-
stållå åt eftervårlden.

våra siöår o(h mossar

Fisken illera av kommunens siöår mår
inte bra. rörsurningen har dråbbåt
många åv sjöarnå och kålkning är
tyvärr inte den långriktigä lösningen
på problemet. Gifter sprider sig i nä-
ringsked,ornå till tå9lar, vå)(ter, Iirkår
och åven tilloss siälva. Våtmarkernä är
oerhört rikå ekoeystem. Här löds och
kläcks merå liv ån inågon ånnan
natunyp.

Mossår och kårr dikås och rorrlå9gs (för
att ge plått åt rnera rkog), hydrologin
p åverkas n eqat ivt och liv utplånas.

l

Red-



Det här ätDe$utom fuhgerar då inte lån9re
mossarna som "tvättsvampar" vilket
innebär tvåråre översvämningar i de
lä9re iordbruksområdena.

RövallSmorsens / Stin gsmorsens
myrkomple)(, Storå Flyten, Gölmossen,
Lönnbromossen och ållå åndrå vårde-
fullåvåtmä.ler måste rk6nåi från

dikningår och åndra exploaterings-
Iöretag. De bidrår tillvåriationen och
den biologigkå mångf alden i naturen.

oet finns ålternativ o(h möjligheter ått
leva mer isåmklång med nåtrJren ån vi
gör. Det år dom alternariven viför'
söker föra fram, gån9 på gång, år efter
år - utån att förtröttås. Du stödjerväl

FAMIUEVERXSAMHET, Att VAIA MEd i
Nåturskyddsf öreningen kräver inte att
man ska varåexpertpå nåturen. Det
enda som krävs år ny{ikenhel och
intresse. Därför kan alla våra med, små
som stora o(h helst alla tillsåmmåns.
Att tå med sig sin Iamiljår en
sjåvlklärhet !

EARNVERKSAMHET- Allå ungår år
nyfikna på naturen, det vet vål ällå ..-

Därtör tänker vi 9örå ett lörsök ått
5tårta b ä rnverkså mhet, 'M initältisa r " ,

dår Dinå barn fårtilltredsstållå sin
näturliga nyfikenhel.

M€RGUS - år vålt kontåktblåd rom vi
g€rut gråtistill medlemmårna. I den
{år Du information om vad som händer
inom föreningen och om naturen i
Surahammarr kommun, utflykts-

SAKNAR U NÄGOT ? ja, vibehöv€r bli
fler ! För är vi mångå år vistårka. Att
just Du går med år spe(iellt viktigt. Din
insats kan vara avgörande I Så tycker
Du rom vi, att naturen år värd ått
t6rsvårar,9å välkommen ut ur stugån I

Sått in 200 kr på postigiro 21 66 - 7. och
glöm inte att ånge åttdetär nytl
medlemskap det gåller.

a)

Vad kan Du göra ?

Nåturckydds{öreningens filosofi iSurahåmmår år ått allå kan göra något

Iör vår hembygdr natur. Du kan slåttra en äng med lie eller spara nåqrå

botråd åtfåglårnå om Du år markåqäre. Du lan lärå dina barn hur en

brudsporre,lövsångår€ €ller blåvingeser !t och lörklarå vårför de behövl.
Du kån köpagrönsakersom odlatsutan gitteroch iövrigt handlä

miliövänliga varor. Du kan eort€ra och komposterå dina sopor. Du kan

stålla kråv eller komma med förslag till våra lokalå politiker. Naturligtvis

behövervifler månniskor ivårförening som vill hjälpa tilloch dra ettstrå
tillstacken.

Att tå mer hånsyh till d€n levande naturen går det inte enbart att besluta

om. Allå måste visa omtanke och ödmjukh€t inJör nåturen. Det om något
kanviunhå oss iöverllöd åv isamhållet !

Tage Dånielsson sa månqå kloka ord, råsom "yAR GÅNG DU VÄRNAROM

ElT TRÅD, EN ALBATR0SS, EN ÄLv soM HoTAs Av FÖRSTÖRELSE " DÅ
yÅRNAR Du DtG stÄLv !"

Naturskyddsföreningen i Su ra ha m ma r

Nåturskyddsföreningen i Suråhammar
är en lokalkrets av Sv. Naturskydds-
löreningen. Vi här en råd verksam-
h€ter på det lokåla planet:

UTFLYKTER, då vi tillsåmmans ger oss
ut i rkog och märk för ått titta på
få9lar, värter, småkryp och mycket

FöREDRAG och bildvisningär åv högsta
kvalitet passarvipå att avnjuta under
årets mörkå del.

PRAKTISK NATURVÅRo år det sammä
som att sjålv{å görå en insats tör
näturerl- Vårå projekt vid Skogsmuren
och iKohagen går ut på att rådda den
unikä floran {rån att försvlnnå. Vi
sätter ockå upp fågelholkar runt om i
skogarnä,

INVENTERIiIGAR. Om män inte våt våd
man har årdet svårt att åv9örå våd
man vill lparå. Dådör pågår 5tåndigt
inventeringar i kommunen som görs av
våra medlemmar. Dessa ligger sedan
till grund lör vårå naturvårdskrav.

FÖNSVARETAv NATUREN åT våT

viktigåste uppgitt. Att årbeta för ått
attityderna förändras och ått bilda
opinionen mot nåtu.törstöringen är
rpeciellt viktigtiust nu.

STUOIECIRKLAR ordnar vi ibland lör
denvetgkige. Ämnenå kån våra
åmatörbotanik, svampkunskap, {lorå
och faunåvård etc.



Hur vi får fler att r Ph aar fu"-"'-t:*
HandlaMiljövänligt / I - fuå1ou !
En l6r&g I qeFerher nr tri av gruppeF nFJle-m' N -f funl!ionJrskonierent
Mst.rå3 för att I1Jh upp ufdr |lilJdvll iga \e-t m, sd ilrötl I9-)- otr, 91.
04en årcrdEdes av Naturskyddsförenlnsen i vsstiEnrlnd orh kursl€dare vår Än
Sjölin från solrnås. .r.n s! tlitjö- och hålsoinfomatör och en ry.ket khig
person s@ grv oes tuskap, tips och inforturiön infor kdpanjvect .

Vad vI ss sjorde når i Sumhmr:
- en utstållnihs pa bibrioteket on sopberser

- en tmdag gr torset, där vi rillsm.ne ned Jårni. visade konprerbehltrar€.
vi spr.d inaarurion om lo-p.+errrg o h hlrd r n'Jj,vial.ct ssrr id-Fr 6
b. vi åll! lrn brdr0 trll en båt!'e FilJö. lnre trrn.r e-notr å-t rUrald lil vrtl

- på stylt3undaeen vd gruppen på bibtioteket ocn snlde föreningchs julkort,
julSåvor och spred irfoflEtior on lörening. ,

"MIN FAGELBILD"
Ett elevarbete mellan årskurs 5 och Naturskyddsföreningen.
vi några av bidragen. s€ och beundra I

Här visår
Red

liskgJuse, l;a plåts
.JESSICÄ NELJESTÄ|l
T!ppkbrrsstol an sc

- Fiskgju3en h.r en ssker forn,
ned en kraftfullhet i sin för-
enkling, vllket vi har uppskattåt.
Flsken i llornd qer en vjk!!q elo-
Ioqlsk aspekt.

"Hälften tillbaka!"

I'Et Ul ÄrT:

vårje person i s!€rise
P&rlE€iar 300 kE soFor/år

v! köper f örpacloinsssopor
föl 3200 la pci pereor och år

hushirh i Sverise su!.r
fö! 30-90 I dt de niljöfarriga
utslåppen i avlolpsnåten

VTSSI (/NNS DE.l SOli ÄlEN DU
XAN GöR^ NÅCOT, GENCIII ATT
MNDLA Ml Uö\TINL ICT OCTI

rcNEO$ERI T. EX:

'snnill. r,ltljUvAnltgt'Lgrlplen
l"hriame Svårdh Nilsson

lMlllå VÄnlki Y..k..
N^rui.rYooiröir rrorN

7 skäl för
kompostering

I Min(r åvhll.r I sts&Ld h.d

?t sopdmnin3tr ko ov.d rill

a DtrkrnE rlllvq v*.idlst
J ne'iBdmn.tr4h| 

'hu!

,l Mtilkr bcllthiit.n I $döF

< csnrnd'd!!turknb8dd

/.d4irmldhfd6d.lFO * ctoronita rotsrom

t cs mörlishdtilldt sm.ismr/ rdtr ch tb.E f&.n

St!rbli.ksikol rn 50

- Tranan är en vak3am och sk!rp-
tynt fåEel, vjllei ocksl h.r be-
tonå ts I bllden. Ätv!rellfrrden
här fttt finr f!vr

7

Kompoj termrr

flns TTALLIAVFALLETr sawnettsinr.tr



synpunkter fån iuryn:
"Det hat vait roliEt att aftete i en jury, när de deltagande elevetne hat lått
frem så fina tågeheckningar. Nåt vi i iuryn h bedömt bilderna hat vi tttgätt

fån värc egne kånslot lötfåglar. En annenjuty hade kanske valt helt andft

blldet- oet viktigatte i ett sådent h elevatbete ty.ket vi er mänglalden i de

pe6onliga fägelupplevelseha, och egentligen ät ingen Personlig fågel'

upplevelse met vård än den andra".

Gunnat Kerstin Mikael

0onherre,2:a plars
.] ENII Y I'AL[IESIRI'IiI
Tuppklrrsskolän 5C

- Donher.en s fårgsittnjnq, ochar ragd Ded [ånsla for kritånr

"Min{ågelbild", så gjorde vi

ld6n framlades på ett styrekemöte i

Kållba(ksstugan i september. under'
tecknåd ti(k iuppdråg att ta en {örsta
kontakt med skolån- Jag hamnåde hos

studierektorn Låsse Fallqvist (s,ålv 5NF"

medlemlsom givetvistånde på id6n.
Vi begränsade ost till årskurs 5, dvs

suras 1 1-åringår, inalles {yra klasser
med totålt 90 elever.

D€n 5 november b€söktes varie klats
och elevernä introdu(erader lill att
teckna o(h måla "min lågelbild". Dia-
bilder på olika lågelårter visådes, med
budskapet ättlåglår år va<krå och
viktiga samt att det år roligt och spån-
nande att vara uteimårkernå och titta
på{å9lar. Det blev intensiva 40
minuter i varie klass och d€ blivande
"konstnårernå' blev spända på

uppgiften. Efter 14 dagår samlades
bilderna in. Vårj€ kla5s hade då s,älva
utsett l0 bilder, som qick vidare till
juryn. Den 25 november träffådes
juryn, som av 40 teclningår plockåde
ut l6 st som pla(€rades ifyra grupper
från I -4, där varje klass representera-
de! med en bild per 9rupP.

De 16 bildernå kommer att tåmas in
och stållås ut på biblioteket i

surahammården 27ian - tS {ebr.
Mån9a äv t€ckningarna år {årglägda
o.h trycket iMergus görtyvårr inte
bilderna rättvisa. Du {år bära inle
misså u$tållningen ! (En delsmåpriser
kommer att uldelas).

Del här är förstå gången tom vii
Naturrkydd5f öreningen ordnar ett
liknånde elvarbele, men det har
stimulerat oss till efte rfö liä re. vi
hoppas också kunna Iöliå upp
tecknandet m€d en ul{lykt ivår - när
llyttlågtårna återvånder.

Till iht ett stort TACK, f råmst till ållå
elevernå tör derås finfina insåts, till
lårårna Harriet Hörberg, Ulrika
låhsson, lngemar vikström och Mats
Eark som engageråt stållde upp, till
juryn Gunnar Forsmån, Kerstin
lllålmberg och Mikåel teppälåmpi som
med entusiasm och kånsla tog 5ig ån
den svåraste uppgiften, såmt till lngrjd
Råiisom "fixade" en tid tör utståll-
ningen på biblioteket.

STYRELSEN /
Tom Sävström

Pl l9rlnsföl k, 2:a plåt5
AIiDREAS DAHL STRUiI
fly !orps3kol !n 5l

- Pllgrif,sf!llen i sin nlljd t.
tecknrd ned utt.yclsfull I jnje-
verk.n. Flselboet qer liv åt Dllden.

I


