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Kotrtiktblad lit.
Nrtu!skyddsfitr€ritrsen SBF
numn€r p€r år och iir srltk till alla soE nr medlemmar i
N.tunkyddsfdr.ningen SBr Surahåmn!r, Bidrag till kontaLtbladet vålkonnN narusslopp lill råst! numme.ilr 1jui. Ädre$r Mergus c/oTomSäwtröm
tenbovng€rl2, 735 34 Surahånnnr - t€t 0220-337 29.

Mdgur utg$ n€d

S

Harald Wederus

tr€

D€n här uppsahen har tidisde v.rll

publicerad i vOFs (V{nndlands omitolog
iska fö.ening9 kodtaktbtnd, nr 2-197:. Östm
vålc'r på l940,och 50-talenårinte sammasjö

idas. Fönkso kan fofifar.nde eu visst mått

av vildmarkskamkdr ned

Natu$Lyldslörc

i

ge, SBF Jararannur ör

kr.ts till Sv.mkt
Nlturukyddslöreningetr. M€dlem i riksmrenitrgcn betyder rutoturtiskt medl€h i ldk.li krehen it€mkommunen, Våri.rbetsoiråde n. frånst Su.rhrnmlB konnun. Hnr &bdlarvi fijr lit gkydd!, bwrr!, vn.d. ocb itte€cklr
de nrtur- och krltunlrd.n ron finns i vår henbygd. Vi rrcngagfied.i rtt
en lokål

b€v!r. odlin8slandlk.p€r med åryroch beleshrgaroch den våxt- och dju!vårld yi fitrnerdnr. Vivill rådd! eä.defulh skogf och hol.dcrtci Våtdårkeda (nosrt kärr,ijöan biick.r et.) tr bycket.ika och viktiga Daturtyper
(bioloper) soD bidrrr till v.rillion och ningfald. DlrlXrs{gervi n.j till diknine!.

och

toftlåggnlng& N våimdken..

Vi€fterst.åva.co di.log med m$k{g*e fdr rtr info.FeF om oliks nrturvålder och ntBokr vintrr föKtlel3e li,r vikletr och b.bov€t w ddvlldig.
iålsynetågdden. Vi funge.lrson r.ntusintrbs till kommuNn i viktist
nålu.- och niljoårend.r. vi g0rsjtlva.b pr.klbk irsrb ned flom" och f!un!vårdsåtgårde. vid Murer, Koh!g.D, Smdaorp, Bilkbo och Nornjön.

tröreningsir€nden ocb frigor dÄmn kln tilhkrirås/€lls .irg D6gor u.styr€ls€n:
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12. 735 34
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29

Leit Åhlen (kdsdt Cenhålsatd 14,735l2 Surahalmd T€1. 0220/313 8l

ivleime

Svåtd Nilssod Håga 1026,735

9l Surahmnd

Tel. 0220/3 64 46

Mikåel Leppäldpi Blåbiksvägen 8,715 37 Seånalme Tel.0220/315 24
IvlagnB Ål en Kitpmdeatd 40 B, 715 3l Sualalmd Tel- o22ol314 84

Kjell Arde$son Bjtimstugevägen 9,71518 Su!]]a]me Tel. O22olll7 3l

Je{nge Tobidson Haga,715 9l Swahmmd Tel.0220/350
JohdBroliden KällberEsväsen 44 B.735 37

Sldhdmd

i4

Tel. 0220/319 38

Ornslåg: "Kuskbostådetr" iDvid krnålen i Suråhimma r, ligger strat€giskl
omgiven av en vlcker ocb vå rdefull nämitu r. Teckning: L.if Blomkvbt

er rikr lrgöttiv

tpplevs. Men bötu är knökvanen,

brun-

ånden och koligen slarthakedoppingen Det
tinns en ororäckand€ tendens wd som håitei
pl ärt hända med våra vaftennitjöer. Inte

minn mot den

bakBrund€n utEör HaEid
We'lcrus skildriog cn intressant dokumenta-

Vålsjöama hår genon sin avsides
belägenhet och relåtiva svårtill

gänglighet lyckåts bevara

en

ainosf;ir av vildmark och orördhet.
Ur Agelsynpunki intressaniast är
Östra Vålen, som eg€ntligen består
av två sjöar, ft,renåde till eu vattendrag endast under några korta vår-

flodsveckor och omgivna

av vjd-

stundom lyiier på st€la vingar från
sina väl kamofle.ade ägg i strandriset. Annars är det nog skogssnäppan som är karaktärslågel här.
Ofb kommer hon svallikt singlande

längs bäckfåran eller iåter höra sitr
spröda zilterspel över trädtoppama
och senare - på eftervåren - hammrar hon envet€t ut sitt vamingslåte
när ungamå trycker i någon grästuva. Här upptäcktejag en gång den
fttrsta kullen ungar, nyss n€dlörda
efter kläckningen i något n:trbeläget

lrastbo- Det var 1949. samrnå år
som 6rsta upplagan av "Förrecknins över Sverises f;islar" lakoniskr
m€ddelåde om d€nna arr: ,'Ej ppgiven ft ån Västmanland".

sträckta moss- och sumpmårker.

Till Vålsjöåma kan man också komma på någon halvt utplånad stig.

Det är alhid med samma känslor av
lörväntansfylld tjusning mån nä."
mar sis dessa sjöar. Man kan göra
det genom att fttlja Nybrobäckens
Iopp uppströms, en lång prom€nad,
som känns i benen men som aldrig

Inle dessa brutålå sår i markskiktet,
som åstadkornmes av det modema

skogsbrukets mastodontmaskin€r,
utan mjuka. slingrande stråk, där
man ljudlöst tar sig fiam på en rjädmnde matta av barr, rundande myrstackar av ansenliga mått eller bal-

blir enformig. Än flyler båcken i
makliga slingor genom frodiga

anserar på murkna spång€r över

ängar. än forsår den fram över srenmoras och bröta. av kullfallna !räd.

man

tur att ålergå i lugna sel

och

ninialyrdammar, där drillsnäppan

i igenvusa diken. Har
lur kanske man stannar rill i
glad ftirundran vid åsynen av en
sunpdrag

samling murklo., som tr_vcker längs

F
lvlergus

stigen, svarta och kompaktå, likt en
hjord betande myskoxar i niniåtyr.
Erinrar sig osökr tidigare år, innan

åmu

fågelskådandet b€tmktades

legitin och mera allm:int utövad ilitidssysselsäthing, hur man
vid sällsynta möten m€d någon häpen skogshuggar€ örkiarade sin
niirvaro med att mån vd ute och
letade murklor. Detta vår ju något
som en

matnYrtigt och ett sådant
eodtogs med

?irende

tull fdrståelse, medan

dåremot en vuxen karl, som bara
gick omking och tittade på åelar,

I
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håll på den mörknand€ himrnelen,

Eh,kelbeckasinen

ackompanjerade av honomas "dicka

-dicka" nere vid de vattenomflutna
tuvoma. Så miirker nan plötsligt,
an det

blivit helt skumr och de sisia

{ågeLLälena

tysinar.

Från sunpmarken &ar eit strak av
rå, kall luft upp över hällarna. Man

rödhakens silverklocka, så stämmer
taltrastar och rödvingar in och snart
bubblår och blåser orrår Fan
nossama runl om. Man k2inner sig
litet ruggig morgonkylan och
kaffepannan kommer rask på igen.
Dimmomå håller på ått skingms och
någonstans nedanlijr hosrår en råbock, som uppfattat friinhande ljud
dåruppe och nu liinge och ljudligt
låter ongivningen höra sitt miss-

ryser ti11 och börjar mata den
falnande elden med nya, tora
pinnar. Dår nere i det overkliea

nårmast ansågs som litet underlig.

molnlandskapet, som nattdimmoma
bildar, hörs tunga plaskningar och
svartå gestalter dyker upp, kontur-

Den Låg1änta traken:ir ganska svår'

töcknet starkt uppörstorade propor-

€rande höjd och fiån varc krön man
har en vid utsikt över sumpmarkerna. Dä man stöne del€n av året

en

Eftersom d€t är gott om älg i irakten
ser man ofta €n rre f)rå djur beta
oberörda av
n€danör,
på
upp€
hällama.
D€t :ir
åskådaren
att
älgen
inte
bryr
sig
omvittnat,
eldar
och
rök
och
eftermycket om
som man sitter högt drar den fitrhat-

Tmstsånsen från sranduneåma nere vid

liga miinniskovittringen ftam ovaifitr deras kiinsliga lukorgån.

i

lösa och diftusa, nen Ined av
överskådlig, utom i sydväst, där
stsåk av hiillrnarker når en impon-

endast :.i .lf in.ncront sianhav
blänker under den tidiga våren talrika klarvattenspeglff. En våmati

hiir uppe på hiillama iir
ofrtrglömlig upplevelse.
bäcken

bödff ebba ut

man sitter där vid elden
balanserar kaffe-på,inan

Kvällen

air

nöj€. Just som solskivan, sror och
röd, sakta arbetar sig upp över den
tågg

helt

och
de

på

vindstilla och lyhörd och

rnorkullans eälla pispningar, varmed hon arnonserar sin ar .omst på
den invanda banan, hörs fttrvånans-

Senare på natten, när man ligger
hopkurad i sovsäcken, snaxåre anar
iin hör man att d€ kornmer uppför
brånten, ty, som vanligi, rör sig dessa runea djur otroligt tyst i skogsterriing. Kanske knäcks en kvist eller

hör en klöv skapa mot stenhällen i oroväckande ntirhet av ens
primiriva huwdgärd.
n1an

vårt långt. Enk€lbeckasinen, "horsgöken", är mycket talrik och gnäggninsama faller och stiger ftån olika

N?ir mån vaknar hår gyningskören
redan satt igang. Börjar kanske m€d

iga

horisonr€n, ljud€r en

skallande rrunpersröi,

'chriikaiiat

och

skymningen fåller omärkligt när

setar i nårten vid

-

en

nästan

riligteveke. Oet rir som
on alla andra ljud liir ett ögonblick
tystnåt och drar efter alldan. D€t :ir
tråDansf€velj, som hon med stor
regelbundenh€t låter höra just i
soluppgång€n. Ekot rultar mzikigt
ut över nejden, får svar l?ingre bort
och en lång stund ljuder sedan en
m:irklig duett, som får €n hastisr
avbrott, när et1 par väldiga vingar

ut sig i bortre zindan
känet. Tra,ran ger sig ut
breder

av
på
proviant€ring. Äskådaren på kutten
hår hon naturligtvis hela tid€n vari!
medveten om, ry synfijrmågan iir

utomodentligt skarp, men

Nlercus

eftersom avstandet varir beryggande, här hon nöjt sig ned att håiLa
inkriiktaren under diskret uppsikt.
Upprepade srömingar är hon dock
synneriigen kånslig ldr och der kaq
inre nog betonas, att dettå område

int€ tål någon invasion av Egelskådare orn det skall kunna behålla

I
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undgå slitna fråser niir inan skåll beskriva denna prakttulla låee1, i synnerher om man komm€r den på niira

enståka fåIl med mossar elier sran-

myrar son boplals om näringstillgåns och an&a fitrbållanden är

håll.

gynnsamma.

Man fascineras varje gåne av det

Mot aftonen efter en valm fiir-

gnistrande rubinröda ögat, son har

{å

motsvarighet€r

sommardag, n:ir hetran ännu dallrar
över säwuggama och tunga dunster

inom åeel

världen. Svårrhaken slog sig till h?tr
ar 1 954 och det uir troligt att detta atr
Litngre fram på våren återtar de bå-

den ldrsta kända häckningen i

da tvillingsjöama sitt norn1aLa utseende och vanefter starr- och sävruggama våx€r upp blir klar./attenytorna mindre och mindre. Någon stön€

Västmanland. I varje fall tycks detta
par ha höd till de ftjrsta pionjärema
€n hel invasionsvåg,
snad

betydelse

fdr

rastande sjöfågel

viil inte desså
sjöar, eftersom isen hä går upp
under varsträcket har

gånska sent. En del knipor finns där
fiirstås, men de iiirsvinner till stöne
d€l€n senare, {örmodligen på grund
av bostadsbrist.. Kvar blir en hel del
g!åsiinder och krickor och €nstaka
par av vigg och brunand. Nåsot par

av knölsvan brukar också finnas,
lrlen tycks av någon anledning sällan lyckås med häckningen.
DeisaJnma är fdrhållandet i flera andra sjöar och rnirken brukar få
skulden hiirftir. Fömodligen år det
flera orsak€r, som samverkar men
som man inte rikdgr lyckats ut'eda.
Något som speciellt livar upp dessa
siöar är de spridda paren av svarthakedopping, åven on de inte alltid
:ir så lätta att få syn på. De har stor

örmåga att

hå11a

i

stiger från mosslaggar

ty

ftån åtskilliga
sjöar runt om i l;inet. Över
starfiilt€n kommer bruna kårr-

rapporterades den

höken på jakt. Det iir vål b€ckasinens dununsar som lock€r. Man ser
d€n regelbundet under hela häckningstiden, utan att man kan r?tkna
ut varifrån den komner. Bladvassruggår av sådan storleksordning, att
de skulle inbjuda ti1l häckning,
finns inte i n?irheten och avstånd€t
till exempelvis nälapikama borde
väl långi. Kanske nöjer den
sis

och

dybottnar, höjer sig i luft€n hela armador av trollsländor och allsköns
andra flygf:in. Då drar lärkfalken ur
på slzindjakt. Som stora tomsvalor
singlar de ftam på låg höjd, sör wära gimr och kast. I €n hastig glint

expon€ras

det svarlå

mustasch-

strecket och som en slutvinjett lyser

de prakrtullt

fidb v!sa! vål€i()afts

]aqe I skes
Iandskäpet. öwrq; I11usrlaiaoner rår

rosrröda byxoma i

kvällssolen.

..J

i

sig undan. men

når sölen skiner blixt år det till av
något gulbrunt hiir och var i de Hta
ruggama. En fl),tandejuvel har men
kallat den och det år inte lätt att

i\t

r
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Mpn NATUR
DAR VI BOR
KOMMENTAREN
NaturskyddsfitreDirse! SBF Sum"
hannar fyllell0 år i år. D€t var def
nnriki året 1954 som Suråhannars
biolosisk! fit.ening (SBF) bildad$,
kr€ts av Sverskr trituBkydds-

löreningen blev vi långt seDrre. Vi
kommer under år€t ltt nra och
uppmärksimna jubil6et, bl a på
nåjmötet och ned några iftlag i
M€rgus.

k€rDa ohstriddå och det har åldrig
rågorsi. vnrit så utdikål soln nu.

Undei 1994 åmnar vi på olika sätt
rika uppmäksamheten mot temat
"Mer natur diir vi bor", i akt och
mening å1t vitma om naturen i tätorcrna. Vi ska på en positivt sätt
plocka ftam det lilla, enldå, prakti-

ångs- och betes
markern! är en annan frågå son
lälge funDits på dagordningen ocb
som kolnln€r att finras där åveD

ska och vardagsnära möjlighetemå
som kan öka den biologiskå mångfalden runt stugknuten. Det kan

fortsätftringsvis.

och grönområd€n, trädgårdar och

Bevrrandet

åv

giilla

lijr

bostadsområdet, parker

baikoryer.

NitureD

Naturskyddsforerirge! hlr tidvis
fått arbetå i strrk mofvird. Att b6

rrts under de

vam Surahammars utrika Drttrr och
ått våra varsnm not miljön hår rönt
fdsa lijBtå€lse. Trots ållt linDs lju!punkt€r, som r€s€ryrter Färmarsbo

i det son idag utgör Surrhammnrs kommu är irte vad der
€n gång varit. Myck€t har frträDds€naste 40 år€n och

myck€t koDnl€r rtt löråndrås under
konmatrde år.I börjm på t950-tålet

vår fitrs rniDg, våxthusefTekf, ozoDhål och niljögifter Iner eller mindre

okÄndå begr€pp och sannolikt
konner nyå niljöhot att dykå upp i
Det nnrs dock frågor som stäldigt
varil nktuella, son skogsfrågorns.
Jag ninns löreningens engåsenrng
på 1960-tålet lör rtt fitrsöka $dda
liua tlugsnåpparens och Dötkråkornas gnmla hassel- och srånskogår

hing Norrsjön. Eo strid son vi förlorade. Stridema oln rikvägarnå
233 och nuvå.rDde 66:nn inte att
fijrglömm& Fortfarande är våtmår-

ursko& GnieD, Stingsberget, Kohås€n och

kåNke snårt Djupeboskogen.

Krn yi sköDja rtt årtityderna håller
på att {örändms? Hårdlå Miliövårligt-projekter har vtuåt ått vi, vrr och
en, k![ påverka och fit.iitrdri.
MåDga bäckar snå krn flyttå b€rg.
Förändringskraften komner uod€rifrån, en ny typ rv folkrör€lse hår
ru t f.åm. Och deona kraft konmer att behövas om vi $ll leva i en
fin miljö i SurshalnDrrs kommun.
Styrels€n/Tom sÄvströn

/.rdftinnd./

Vi tror d€r finns en starkt motstånd
hos en bred allmiinlet, mot naturfdrstöreise och unotning av arter.
Många känner sis oroad€ och upplever kansk€ en viss ångest infttr
problemen och de små möjlighet
ema an själv kunia göra någonting.

Vi

ska fti$öka kntta kontakter med
kornnun€n och andra som har ett
dirckl infl)aande över hur grönområden sköts och hur nya bostadsonråden plåneras. Vi vill se mera

av iingar, blonmor och !ärilar i
meilanområden, mindre av åsfalt
och betons. Mera av rniuka
bärbuskar och rnindre

ogåstvänliga

och

farliga

taggbuskår.

Vad gäller "ekobyar" ånser vi att
inga sä6kildå sådana behövs. Nej,
alla nya bostadsornråden bör få en

iffiktning på boendet och
nitniljön. Befi ntliga bostadsomåden och även skolgårdar kan med
liret fantasi "fit ildas". Och viket
dagis blir örst med att bli gra.rne
ekoLogisk

D€t air h:ir som vi i Naturskyddsfitreningen kan göra en insats, att fttrsöka Iå miinniskor att s€ möjlighetema, inte barå hoten. Den som br)'r
sig om naturen inpå knuten kan fijr-

med felrl djur!? Vem tar initiativen?

hoppniqsvis även kärna ånsvår litr
den totala naturniliön om1<ring oss.
Ett amat synsält kan vara, att d€n
n?inniljö vi ger vara bam, präglar
den natursyn son kommer att fin-

närmiljö i Surahammars kommun.
Du kan själv hjäLpa lill och tillsammans ned andra hitta på idder,

nas

i

bakhu\,rdet på morgondagens

Vår kontakt med vardagsnatuen ?ir
vikiigare itn vi kanske anar, d:irför
vili vi i NatuNkyddsliireningen vår"
na om och öka mångfalden i vår

som ökar mångfalden dår Du bor.

Här fttljernå$a tips fiån oss i....
Styrelsen

