
Loftboden vid Stenh uset
Vi vågår utnämna den till den 9ång-
na sommarens kulturella preståtion!
Det händlar om flytten av loftboden
f rån nuvårande hembygdsgården
(på åsen vid kyrkan ) till Stenhuset.
Det år Göstå Berg, eldsiälen i Hem-
bygdsföreningen, som svarat för be-
driften. Skickligt hantverksfolk f rån
Jlyktingförläggningen har varit till
ovårderlig hjålp, men utan Göstas
engagemang hade den timrade
byggnaden förmodligen stått kvår
på åsen. Ekonomiskt stöd hår
erhållits f rån kommunen.

Denna loftbod, som har en stor väl-
lingklocka vid enä gaveln, år uF
sprungligen från gamla Östsura,
platsen dår ortens största industrier
numera verkar. Desså bodår vår förr
avsedda som visthus-, mjöl- och
spannmålsbodar. De kunde också
funqera som boståder sommårtid

finns nu in.ett ett unikt 9årds-
museum. välvilligt skånkt av Hag-
Knut Andersson i Olberga.

År 1991 f lyttade Hembygdsförening-
en Kållbacksstugan till Stenhuset,
där nu Suras kultulcentrum våxer
tram. Förhoppningen finns att
under 1993 få ner den kvarvarande
mångårdsbyggnaden f rån åsen.
Den har sitt ursprung från Skyttorp
under Lisjö och innehåller bl a en
stor spismur och år dårmed betydligt
svårare attflyttå, men ingen omöj-
lighet enligt cöstå 8erg. Stuqan bär
på bjälken ovan ingångsdörren det
aktningsvärda årtalet 1 673.

Den storå salen idenna byggnad
sk!lle kunna bli ett utmårkt kultur-
och naturum isamarbete mellan
Hembygdsföreningen och NatuF
skyddsföreningen.

Tom Såvström

EkvårdvidfdBillsbo
Vi år några i Näturskyddsföreningen
som på senare tid fört på tal att en

vårdinsats borde 9öras vid f d Eillsbo
norr om Långsjön. Av byggnaderna
till det gamlå torpet finns bara jord'
källaren kvar. Grundernå berättar vår
ladugård och mån9årdsbyggnaden
var uppfördå. Den sistnåmnda revs i

böriån på 7o-talet och åkermarkerna
granplanterades tio år tidigare.

I omqivningarna våxer hår ett antal
ekar av vårierande ålder och utseen_

de. Det år dessa ekar som vitillsam_
måns med socknens hembygdsfören_
ing ska vårda. Det innebår att träden
f rihuggs {rån påträngånde barrtråd
och sly. En ek ska helst stå öppet och
solbelyst, vilket gagnar t ex insekts-
livet itrådet. Vi får otkså en intressan-
lare örtflora på marken kring varje ek.

Naturstig

I vården ingår också 5jälva gårdstunet
som viämnar hålla öppet och dårmed
försökå göra området till ett trevligl
utflyktsmå1. En naturstig kommer att
iordningstållas och i-nformationsskylt
3ka anslås. Markågaren Domånverket,
genom törvaltaren Sven Enar9on, är
positivtill projektet.

Den 31 lan har vi enligt vårpro-
grammet ett första arbetsmöte vid
f d Billsbo.

Alla intresserade är vålkomnå att
hjälpa till !

-Sr;Q,*

Gå en kurs I

Årligen anordnår riksföreningen
central utbildning i prioriteråde
ämnen. Kurterna är öPPna för alla
medlemmar som är beredda att dela
med !ig av sina nyvunna kunskaper
hemma i kretsen. 1993 arrangera5
följande kurser:

Amne Datum Plats

EG:smiljöpolitik 5-7tz

EG:smiljöpolitik 6-7t3

Miljö och utveckl 2o-21t3

Handlåmiljövånl 2o-21t3

östeuropa5 miljö 34t3
Källsorterinq/
avfalllplåner 3-414

EG:5miljöpolitik 24-2st4

Trafikens miljökostn 24-25/4

Ängens skötsel o vård 1-42

Naturvakt

Steget före

Skogsbruk o naturv 2'3no

Jordbruk 8-10/10

Kursernå är avgiftsfria och rese_

ersåttning utbetalas.

Anmälån görs till Mariänne 5värd

Nilsson 3 45, som också har
prospekt lör varje kuls.
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Vintergäster
Vinterfåglarnas tid ärför mig tr o m
oktobertill mitten av april. Löven år
borta, luften år klar, och det är
lättare ån'tidigare på såsongen att
upptäcka våra vingade vånner. Och
redan från slutet äv september
brukar ju en och annan av dem jåg
tånker på dyka upp.

Min åmbition år att fåsta uppmärk-
5amheten på fågelarter, som kan
göra vinterutf lykterna till upplevel-
ser lile utöver det vanligä. Men då
måste man vara lite målinriktad och
sedan hoppas på turen- Är det skid-
före går det vanligen snåbbt att ta
sig till "misrtånkt intressanta" om-
råden, som avsides stående rönnbe-
stånd, åkermårksholmar, myrkanter,
skogsbryn och vattendrag.

Vilka fågelarter år,a9 då ute eJter ?

Få91a. i mir nå.het

Sitterjag vid fönstret och tittar ut
på livet runt mitt fågelbord iträd-
gården, eller görjag små p.omena-
der i parker och villaområden finns
faktiskt chansen ått stiflä bekånt-
skap med t ex gråsiska, snösiska,
stjårtmes och stenknåck. Gråsiskan
år en årligen återkommande gåst.
Stiä.tmesarna far oJta mycket
snåbbt förbi på sinå vandrinqar och
kanske lättast kan iakttas i utkanten
av våra samhällen.

snösiskan från höga norden skulle
noq bli en av vinterns sensationer.
Det årdock inteom6jligt att få
upplevå den. Ett tips: letå i gråsisk-
flockarna i björkarnå eller varför
inte i närheten av fågelbordet.
Stenknåcken utökar tidvis sitt
"aktionsområde" norrut från södra
sverige o(h_Målarområdet och
observera-s då och då i vår Kolbåcks-
ådal. Jag har faktiskt haft förmånen
att få erbjuda både snösiska och
stenknäck lite av min trädgårds fdr-
råd och produkter från Perssons Frö.

Rönnårnå

Underåren harjag prickat in var
rönnarna står "tåtast". En fördel om
det skulle bli rönnbårsår, och det har
det varit i över fem år nu. 1990 och
1991 hann trastarna (mest björktrast
oah rödvingetrast) och starar käka
upp alla rönnbår innan de celebrå
gästernas tid var inne. Når detta
skrives har de flestå tråstårnå rådån
passeråt, men rönnbåren sitter kvår.
Nu årjag verkligen nyfiken, kommer
iaq attfå uppleva sidensvans, tallbit
eller båndelkorsnäbb ?

De öppna vidde.nas tåglar

Kolbäcksån är den åder, som löper
genom Råmnäs och Sura socknar.
På sidorna utbreder sig nedre Berg-
slagens och skog3låglandets höjd-

stråckningar. Finns det då inga
öppna vider ? Jovisst, våra åker-
o(h bete!marker, som visserligen
krympt drastiskt detta århundrade
men som tortfarande kan ge möj-
ligheter till exotiska fågelupplevel-
ser. Defågelälter, som bidrartill .1\l
desta är för mig de från norr kom_ :
mande - snötparv, vinterhåmPling
och berglärka. Dessutom villjag
gärna lågga till steglitsen, vars

utb red ningsno rdg räns I igg e r strax
söder om Limes Norrlandicus, men

som tidvis gör besök även uPpe hos

oss. Den besöker med förkårlek
kardborrar.

5nösparven upptråder, åtminstone
på senvintern, istora flockår. Jag

har räknat till över 200 individer
några gånger. Berglårkan kan vara

ensam men kån också utgöra ett
mindre sållskap- Riktiga flockar är
ovanliga. Tråflar mån på en snö-

sparvflock, bör man studera den
ingående, det kan finna! bergläF
kor i den ! Eerglärkan besöker
föresten ibland fågelbord, men då

hoppar den vanligen omkring På
marken iperilerin.

Vinterhämligen har jag sett i antal
trån tre stycken upp till ett 30-tal,
sällan fler. De brukar ofta hålla sig

för sig siålva. De äter vinte.stån-
darnäs frön längs diken, på ruderat_
mårker och träde!åkrar. Varför inte
letå efter den på våra tabriksom-
råden i Surahammar, Ramnås eller
Virsbo ?

Stegl i tz Teckning: Ton Sävströn

Ett tips till; om läntbrukarna
sprider dynga, s k naturgödsel. i

februari- måls, linns det chans att
finnä våra nordligä 9å5ter på

sådana åkrar. Glöm Jör all del inte
bort stallplaner och gÖdselstackår !

Kolbäcksådalen utgör faktiskt en

ledlinje för dessa viddernås {åglar
under deras fård mot söder eller

Vår harvividderna ? Jågtånker
mig Olberga-trakten. från Ståltorp
till Elingbo, Storången, våstra
Gnien-området, Turkie ängar
söderut, Grindstugan söd€rut,
Muren vid Kolbåcksån norrut,
Nordanö åkrar och Felingen. 6!öm
för all del inte Lisiö-området !
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Spänandefågla.

Dessa sitter nåturligtvis strate-
gilkt vid myr- och åkerkanter o(h
på åkerholmar. Jåg mena. hår
varfågel och hökug9la. Tecknen
tydde på att sorkar och möss bör-
iade röra lite på sig i oktober,5å
det kånske finns lite matfram-
över. Förresten drar sig inte var
tågeln för ättjaga småtåttin9år,
tomihombebyggelse.

skoqsmårkerna

Under hela sommaren och hösten
har det vårit gott om korsnåbbar.
Kanske finns nå9ot exemplar av
"båndeln' med ? Annars tänker
jag på de två gångerjåg fått upp-
leva lappmesen. Det har varit i

myrkanter. Kanske liudet från en
spelande höku9glä når ens öron.
Den ugglan har en sällsynt
vackert klingånde ljudkolnposi-
tion.

Vagabonden

Det år arten, som ia9 aldrig fått
uppleva ivåra trakter; den smal-
näbbade nötkråkan-

Vattendragen

Strömstaren vill vi vål inte misså en
vintersåsong ? Det år fågeln, som
man kan 5tå hur långe som helst och
studera. Når den dyker ner efter hus-
mask på botten och sedan tar sig
upp och dångerfångsten i isen så

djuret ramlar ur "huset" och kan
slukas. Sång och flygläte hörs
genom det hårdaste forsbrus eller i

vintårstorm- Och tänk! Mitt und€r
strömstårens bestyr kanske vi lyfter
blicken och håstigt skymtar en Iysan-
de blå eller grön "projektil " farande
ivåq långs med strömmen - kungs-
fiskaren !

Om Du som läst detta, tillhör de
fågelentusiaster som tycker om
vinteNäder i alla dess former, varför
inteta några turer till "misstänkt
intressanta" lokaler ? Du kanske blir
några guldkantade upplevelser
rikare.

lngvårGranqvist
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H6kugglan
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Året då det inte får gå åt skogen !

slogsbrukeI tog rnder heh S{l
tolei båIs rrinimela lrsaorvfuds-
hiinsYn, Ibbnd iDte etrs det Dea
vtulr-btr olils studier, En rrl|pon
frtu i idrr3 bekiifrrl bilden. Andå
rnrer skogspolitiskrkommitl6n rtt
neturhl$ytr skr YrIr ftivilligl i
lråmtideDi skog$bruk. Miljö-
vårdssverlge hipn.r.

(K1i pp ul" MiljöAkiuellt fr

SrigOblssonpåNatur'
vår&verkeb jord- och stogsbrukseDlet:

- Utrednitrgetr har domioerats av för-e-
trädarc f& skogsniiilg€n. Då iir det klan
att det blir slagsida för slogsbruket.

I maj i år får Sverige en ny skogsvårdsläg Då fattar riksdågen beslut om 2000-

talets skogspoliti[. I september -92 överlämnäde den skogspolitiska kommit-

tån sitt be-tänkande titljordbruksministern. Remisstiden varade till 1 december'

,ffi
,wff';äIj

Den nya lagen kommer ått få en

av9örande betydelse tör landskåp'
et och den biologiska mångtalden
ivår kommun. Storä naturvården
står på spel, och hur vår hembygds
skogar brukas och formas ångår
oss alla. lngen kan okritiskt se På
når höga naturvärden skövlas och

utarmas över ltora ytor. Att skyd-

da arter och biotoPer måste bli en

viktig och an5värsfylld uPPgift för
såmhället.

Det kan härvid vara På sin Plats att
påminna om det viktiga nationella
"principmå|" som togs våren 1991,

av en enig svensk riksdag:

" Den biologiska måhglalden och
den genetiska va ationen skall
såkerstår/ås. Vårt- och diutsamhäl'
len bevafts sä afti landet naturligt
förckommande växt' och diu.erler
ges lörutsåtlningar ett fottleva
under naturliga betingelset och i
I ivskraftig a bestå n d " .

Svenskt skogsbruk strider mot detta
uttalande. 1000 växt- och djurarter
år hotade eller hånsynskråvande
på grund av skogsbruk. 209 åv
dessa är "åkut hotade". oet år
Naturvårdsverkets och Lantbruks-
universitetets databank som anger
dessa siffror. Var och en förstår
vilket ansvar tom åvilår skogsbruket
i arbetet med artbevarandet.

Ytterl:gåre påspådnin9 av kritiken
ges av den analys som utredningen
beställde av den hittillsvarande
skogspolitikens konsekvenser, Den
säqer: skoqsvårdslagen från 1979
har vårit e{fektiv när det.gäller att
öka virkesproduktionen, men har
på.kyndat den biologiska
utarmningen.

Det finns törtjånster i det nyå
lagförslåget, men det är långt ifrån
tillråckligt {ör att rädda naturvår-
dena iskogen. En bra skogsvårds-
lag måste garantera alla afters
överlevnad.

Utredningens betånkande har
redan "sågats" och starkt kritiserats
av bla Naturskyddsföreningen. Det
kommer ått bli fattigt, ödsligt och
tyst ivåraskogar om inte skogs-
bruket ändrar kurs.

NIen det finns fortfarande möjlig-
heter ätt påverka lagförslaget. Det
måste påverkas I Vi iSuräkretsens
styrelse ska skriva brev till länets
representanter i iordbruksutskot-
tet. KortJattat ska vi beråtta om
våra erfarenheter av det moderiia
skogsbruket i Surahammars kom-
mun. Vi planerår också en politi-
kerexkursion under våren.

Tånk om också ållå kommun-
politiker kunde skriva brev till sina
kollegor i riksdagen och ge dem
stöd ått verkå för ett alternåtivt
skogsbruk. Vilken opinion I Och
det skulle säkert ge dem råg i ryg-
qen för att stå pall mot skogtbru-
kets påtryckningar.

Tom Såvström

Naturvårdens mål i skogen
B.vara våra naru.liga ckosy*em r.nt våra slosslev.nde våxrer &h
diu. i I'vsknliisa $anoar inom d€.rs @rudiga urbGdrinssområ-

Bibehålla skosen soo en låissikiisi uthåUic nrtursuB-som prc,
ducenråv virke, m.nocksi av bär,svamp Gh vik.
Bevara sko8sfriljön sl * den s.r oöilisher till nau.upplerche' och
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