
setts vid llera tillfållen vid fd
Surtorpet, Finnmossen oah

Muggbo iiuni. Ett Par häckade
vid L Målsiön. 3 svarttånor sågs

vid Gnien den 18/6 och vid

Usträn gsbo 5jön g 9ursånqaten
den 2716. En 9rä9åsfanns vid
Sörby den 3t. Nåtktåkot hat
setts den 20t vid Nötskogsmos_

sen och iHemlinge- lsePtember
fanns 7-8 nötkråkor vid varderå

Gryten oah Dalbacken.

lGåsvad har den tretåiga hatk-
speiteD håckat. Ettbo av den
tretåige har inte många lyckats
upptäcka tidigare. Den l3t
fanns2 ungar av häger ibo vid

Sothållen, likäså förekom håck-

ning av håger i Lisjö också detta
år. sparvuggrans ungar hördes
vid Liarsbo den 25t. Ett Par.lärpe
vid Bårhusetden 2218.

slltligen noteras st€glitz i bruks-
parken hela sommaren. vilket
tyder på häckning. En familj På 5

steglitz rapporteras nämligen
lrån SuRAden 11 augusti.

Efter denna regniga sommar
hoppåsjag nu att visom kompen-
sation Jår en lång och lin höst att
niuta av. Tacktill Er som låmnat
rapporter till denna sämman_

stållning !

Mikael LePPålamPi

Fisktälnån håckade neal hela
va!åv ett Pai på de€ st'ora

1O påt På bruksonråde! r99l'
båDotaket till verkstådernå.
' i:"khi no uikael, LePPå1adPi

std 3. . . . s I å t t . r g i I t e t -.
4....Rohåqen - nu elt koMunar!

na!ur!eservat
6 -. ..}lin bitd f(ån xohågen
8..,.Nåqot oo enen i suråhad6rE

ko@un
12....xunståPen otr fågtt'
13. . ..En blörnhistoriå från Llslo

L7....KoduDen r\rnt
18.,.,FIo!anoti6er
20....abtes nordoannlana
21....I Roslag6tE faDn
23....Nå9rå nyaoiycet€r. "
27....sett och hört 1
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KOMMENTAREN

Mergus flyger vidare och
Naturskyddsföreninqen likåså.

257 medlemmar är vijust nu.
1991 ökade vi med drygt 18% och
var på 6;e plats i medlemsutveck-
ljngen bland förenihgens 262
kretsar. 1992 ökade vi drygt 5%
och hamnade på 21:a plats. Vi
håller ställningarna och kånner
vinden iryggen.

För oss i Naturskyddsföreningen
finns in9å passiva medlemmar.
Har man tagit initiåtivet till att bli

Omslag: Havs1rn
Teckning: Yngve pettersson

nr3
1993

Årg 4

Naturrkyddsf örenin gens styrelse:

Tom Såvrtröm, ordf 337 29 Magnus Ählen, tedamot 31381
Mariähne Svård Nilsson, v ordf3d4 46 KjellAndersson, " 337gj
Mikaelteppålampi, sel(. 31524 lt Tobiåsson, suppt 360 34
Leif Ahlen, kassdr 36054 .tohan Brotiden, " 31938

medlem då är man också engage-
rad och villvåra med och lörsvara
naturen och se ett mera miljöan-
passat samhälle. umgänget med
naturen, få9larna, djuren och
växterna ger oss ihspiråtion och
livskvälitet !

Väl mött i höstens fårgglada land-
skap och missa inte storlkrakens,
Mergus mergansers, fiskafänge i
Sörsjön eller Glåpen I

Styrelsen

"Slåttergillet"

ståttelsånset 1993 franför håssjan på vår äng i Mulen.
Ioto Tom Såvströd

"Dagqvått 9råt, lJUdet åv liar som mjuk t skä. graset.
Dofte nå när vi räfsar ihop o(h bär det ör tr ikd höer
t ll hassjan som såkra våxe. uppåt isolslener. Det är
Angenr Dag och slåttergille i Muren.

Slåttergubbarna slipar liar'1å med brynet doppat i vatten.
Det blir va'mt så tröja och ave,1 någon skiorta åker åv.
Små grodor hoppar råskt undan nar rarsan nå'mår siq.
Vistannär upp, pustar och ser med glädje på vad viåstad-
kommer med lie och rä{sa ...

Som ifornä tider I Muren. ldaq med naturkänslan och
vrljan art bevåra ångers mångfd o och rkonhet och arr
vårdd ett urqånrra t .Jlturår v, so,r dr v<rdft i vårr arbete

Vid middagstid njuter vi iskuggån av god mat och dryck
och av spröd fiolmusik från gammelspelman och den
livfulla Sonia5 {ioler ..... underbart.

Tånle. oå ått må1qa dnd.a l.ersår i \atuAkvodsföreninoen
rare'r r<rånde'esidennådåqqor -pplere'iena^..t a e"

ståttelsånset 1993 franför håssjan

Marianne Svård Nilsson



lnvigningen
l\rörka moln tohäde upp sig över
Mågsjön dennajulidag då Koha-
gen formellt skulle invigås. lhgå-
ende i det stora evenemanget,
som "Surahammars-veckan"
humera utgör, hade verksam-
heten dagen tillära förlagtstill
det blivande reservatet.

Från ett tålt strömmade vacker
irländsk folkmusik signerad Nor-
bergsgruppen lrlåndaise, innan
det var dågsför en liten sån9-
gr(ipp från Surahammårs dagis
och lekis åttfråmföra "ldas som-
marvisa" och "Den blomstertid
nu kommer". lndiankultur bjöds
det på högsta nivå, framfört av
Annika Berg från Nyköping.

Lagom till Miljö- och hålsoskydds-
nämndens ordförande Christina
Waster Janssons invigningstål
börjäde regnetsmattrå på tått-
duken. Christina talde varmt om
smultronstållen och menade att
Kohågen var en skänk från ska-
pelsen till oss alla. L,ndertecknåd
fick chansen att presenterå
områdets naturvården.

Som på beställning tittade soten
fram tillfikädags. Detvar riktigt

trevligt att se alla sällskap utsprid-
da ihågen, frestande medhavd
picknickkorg. Som avslutning
drog ettsällskap iväg på utlovad
och guidåd blomstervåndring.

Pioniärer
Dårmed var ett åv landetsförstå
kommunala naturrestervät invigt.
Surahammars kommun kån kån-
nä sig som pionjårerpå området
och det finns vål all anledhing att
rikta ett tack tillSurahammars
politiker, spe<iellt de som sitter i
miljörådet. för ett framsynt be-
slut. Ett värdefullt rekreations-
område med högä naturvärden
bevaras åtframtiden.

slötselplanen
Skötselplanen som framtagits av
kommunekologen Mågnus
Eklund och som viiNaturskydds-
föreningen varit med och påver-
kat, är inriktad på att bevära och
utveckla naturvårdena. Deh
öppna ångs- och hagmarken skall
håvda3 väloch den gamla gran-
skogen lämnas för fri utveckling.
Blandskogen i södra delen ska
hållas luckig och ströwänti9.
Skogsb etet fortsåtter som tidiga-
re. lnget konventionellt rkogs-
bruk få. bedrivas och besökåre

får ströva {ritt i reservatet, under
sedvanligt ansvar och med hänsyn
till växter och djur.

Flyttad gräns
I slutfasen äv arbet€t med reser-
vatsbildningen framförde vi ön-
skemålet attfå med den fina asp-

dungen och f d sidvallsängen som
gränsar mot Magsjön och cam-
pingstugornå i norr. lsamband
med inventeringar har vi där
hittat bl a intressanta svampär
och fågellivet är enastående,
beroende på tillgången på

hålträd. Detvar med andra ord
logiskt att f lytta reservätsgränsen
norr ut, vilket gläd,ande också
skedde.

Nya arter
Kohågen fortsätter bjuda på

överraskningar, de senaste upp-
täckterna ögonpyrola och vipp-
ärt. Just nu är det svampintresset
som tilldrar sig det stora intresset
och Magforsens första strömstare
känns inte alltför avlägsen.

Tom Sävström

Kohagen
Nu ett kommunalt naturreservat

öqonpyrola våxet i Xohagen.

"Min bild från Kohågen"

Med rubriken ovan som motto bad Nlergus några avsuråsduktigå
konstnårerått undersommåren beröka Kohagen med blockoch pennå.
vihar nu femfina motivått publicera,varavtr€ vkäs påföljande ridor-
Deåndra två bilderna komlnerinästa nummer. Stodtack tillkonrtnå-
rerna, som erhållerboken Sveriqes Nåtur, en resa i tid och rum, av
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