
Slutsatser
Fåltgentaanans ftamtid i Surahannnars
kommun tycks s,ikrad så länge
lokalema i Mrlrer hdvdas och vårdas
som idag Dåremot fi rs anlednirg
till oro för mdjlighetema vid de
ölriga lokålema, med ianle på att
d€n dår uppträd€r med så få
individer. D€t som åndå ing€r hopp
också på dessa lokaler år att håvden
av markema år den räna, nänligen
fagning och lieslåtter.

'l ill Dig sorn är boraniskr intressemd
ocb som innevårande våxtsäsong går
på upptåckarlård i ång och hage, ber
vi hålla ert €xtra öga på ge0tianonu.
Eventuella iakttagelser motlages

Fällgenlianan tillhör en av många
håvdberoende växter som står på
'löda lrslan' - förtecknirgen över
hotad€ aner, (Databanken 1990).
D€n år värd att räddå - s)rynbolen för
ogödslade och
kultunnarkerl
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Fågeltornet vid Norrsjön

Håråld Wed€ru5

Under en stor del av det lörsta
decenniet var medlemmama i
Surahammars Biologiska Förening
sysselsatta med att iordningställa
torp€l Paladisel. Det vaf mycket slit
med den nedgångna byggnaden, då
helt ny inredning måst€ göras, ny
spismur murås upp mm Till sist håde
vi dock en fömårnlig tillflyktson, som
kunde vam utgangsprnkt för besök
vid tjädersp€l och ugslena.k€r Men
lorpet låg lit€l avsides till och var
omgivet av idel skogar och
mossmarker. Når det gålld€ alt titta
på sjöfåglar var vi därrör hånvisade
tillLisjöområder.

Det var sårskilt Nona Lisjön eller
Nomjön som var inlressånt. På södra
stranden fanns Nonsjölunden, som iu
fortfarande år synnerligen intressant.
Hagnarkema på östrå sidan övergick
på den tiden lill en bård av sumpig,
tåt $anskog. Diir kunde man hitta
ryra Pyrolå-aner och tåta bestånd av
nåttviol. Den trmga doften var
intensiv n,ir man strövade dår ljumma
högsommarkvållar, viftand€ med en
björkruska i de täta myggsviAmama
Karaktiirsfågel i den skogen var
grönsångalen, vars läten som
klinand€ silverslantar ljöd Aan olika
håll. En annan kort sångsturnp
mystifierade långe tiils vi kunde
avslöJa upphovet. Det var lillå

flugsnappåren. dei enda fyndet i
traklen.

Utifrån Norrsjön med dess tåta
vassar hördes hemlighelsfulla och
lockande lät€n, som vi inte kunde
identifiera. då den lågllinta
strandkanten hindrade all översikt. Vi
insåg att vi måste bygga ett
utsiktslom. På hösten 1963 gick vi
omkrins dä. i strardskogen och stötte
med ett spelt ftjr art hirta fåst mark att
bygga på. Överallt under garrrdtt€ma
verkade der våra bottenlöst. Till slut
hittåde vi som enda ställe en stenlåll

Tidigt på våren 1964 satte vi igång.
En byggnadskommitte tiusattes med
Henni[g Bäck som ordförande. Från
början hade vi tånld oss en enklare
träslomm€, men kommrmen bade
byggt ett nytl hopptom vid
Campingbadet och den gamla
stålstållningen låg nedmonterad.
Denna skånkte komrnunen oss och
den iiaktades till plåtslågarverkstan

lrd Sumhammars Bruk. Där skedde
sedan en verksamhet, som var helt
olovlig, men som arbetsbefiilet såg
mellan fingrånra med. Det fanns en
hel del rkeskunnigt folk bland
föreuingens medlemmar och dessa
satl€ igång med aft svelsa ibop och
komplettera ställningen enligt



uppgjord rihing, tillv€rka stege och
plattform m m. Denna tunga
utrustning kördes ut rill Norrsjön
medan tjålen ånnu bar.

Deo 15 mars påbörjades sprängning-
ama för gundplintama på stenhälleo
och på längfiedage[ den 27 mars
rosles stålstållningen.

Efteråt finner man d€t ofattbart att
inga störe olyckstillbud håmde ned
de primitiva tekniska hjålpmedel man
håde att tillgå. Ovanpå den ca 6
meter höga ställningen byggdes så ett

lrdhus med öppningsban fönster åt
tre håll. Dfl 3l mats ågde den
högtidliga invigningen av tomet rum.
Ortspressen och andra inbjrdna håd€
inlimnil sig och kaffe serverades
rppe i tonet.

Under eo följd av år blev det
onormalt hög vårflod, varvid hela
grånskogen \,år översvitnmad ocb
den korla låndgången helt otillråck-
lig. Enda sättet att då ta sig ut till
tomet var att slaka sig fram med ell
flotle, som giordes av två bensinfat.
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Andra möjligheter törsöktes Förc-
njrgens ordförande lär en gång ha
seils vadaDde lill m,djan, bärande
b),xor och stövlar samt m€d en påk
slående sönder den lunna nattisen
Även sedan landgången lörlänsis till
€a 100 meter kvarstod problemer.
Del hainde alt damer med korta
stövlar blev stående hjålplösa en bil
tiån landgångens början, när der bara
återstod någon centimeter åv skafien.
De måste då bäras över, en procedu.
som d€ fl€slå fann sig i med
jännnnod.

Trots dessa svårigheter var vi mycket
glada över vart fågellom, so'n kosiat
förvånansvån lit€t ått uppföra. De
konlanta utgiftema uppgick lill cå
I 200! . De hade insamlats genom
listor , som cirkulerade på bnket.
Dessutom hade avsevårda mängder
mal€rial, transporter m m erhålhs
från olika håll, fiitnst ftån Surå'
hamrnars Bruk. Och så hade nog cå
l!00 årbetstirunar n€dlagts på pro-
jektet.

Nu kturde vi överblicka fägellivet i
sjön. Ärd€r av olika slas, som låB ute
på klarvattnet, sothöns och
doppingar, som byggde bon i vass-
kanten och annars sällan skådade
art€r skymtade i vassen: van€nrallen
och smållåckiga sumphönan. Nästa
vinter språngde vi också rpp €tt hål i
den tätaste vassen för ati Iä en bit
klaNatten. Redan fian början fördes
joumal över iakttagelsema och dessa

råppon€r ger en unik bild av
fågellivel i sjön och dess Lrtveckling

Jag övematlade många gänger i
Nonslölonrel och del var alltid
samma Lrpplevelse. På kvällen
lystmde d €na eher den andra av
låselröslenra. Till sist hördes endasl
det stilla snsel liån kalTepannan. Vi
hade gasolkök dår uppe på den tid€n.
Del blev en kort stlnd i sovsack€n,
men redan fure gryningen började
konserten av säv- och rörsångar€,
Kraftigt plåskande hördes dårute. Nä
morgondimmoma ski.grats upp-
täcktes orsåken. Det var ålgar, som
belade av vatlenklöver ocl nåckros"
rötler. ORa var der kor med kalvar.
På våren vår de små och räwöda och
llä d€ måsle ut över djupare vatten
slack bara öron€n upp. Så gick solen
upp och hålsades regelbundet av en
trumpetdLEtt ftån tranparet, sotn
håckade ut€ i Långdalsviken.

Senare på våren kunde man se del
där påret kliva bland kaveldune! med
de båda små, långbenta unsama
mellan sig. En betagande syn. Nu
när sol€n gått upp ståmde h€la den
öwiga sårsa*ören ir, sökår ropade
{ian alla våderstråck och onamå
sp€lade fr ån Klockarboland€t.

I början hölls tomrurnmet låst och
nycklar kunde lånas av sryrelseleda-
mötema, men d€tta visade sig ohåll-
bårt och sedan hår tomet under alla
år varil tillgärgligt ft)r allmånheten.
Del kommer nårnligen många
besökare. åven liån Västerås och
nårliggande ort€r. Under vårsöndag-
ama har tomet varit bemannat av
m€dlemnar som antecknat sig på

JoLrrlisltl och som kunnat bcdtta lör

ttt

7å täX not ffor,jrtte,net
tt
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besökare. vad son hånde rurrt
ofi*nrg.

Fågellivet vid Nonsjör har m€d åren
fördndråts. Sothöns och skåggdopp-
ing&. som lijrr var vanliga. har
minskat pålagligt. Skrattmäskolonin
har förs\,unit. Men defla är föränd-
nngar. som man m:irkt på alla stå'len.
Man vet irre egentligen varför.

Den mörka ganskogen fick vi int€
njl(a av så lärge. Träd€n var ju
oneklig€n övennogna och skulle av,
verkas. Först skulle dä ske s k
samråd och jag vår diir med represen-
tant€r fiån markägaren, lånsstyr€lsen
och konununen. Förödelsen gick
dock inte ått förhind.a Kvar
sparades endast en bard av alskog
nårmast sjön. Det visade sig att åreF
våxten nästar uleblivil. Plantoma
lrivs inte på deo vå|ensiuka mårker.

Men fortfarande kan man ha ofö.
glömliga lpplev€lser dår uppifrån
Nor.sjötomet. I s],nnerhet tlj)der den
tidiga vår€n, ntu intressanta och
sällsyla gåst€r kan hittas bland den
slora skara , som samlas i de öppna
lnkamå före åvfd.deD nomf

KOMMENTAREN
Jag sitter en junikväll på en lavklädd tjädertrampad häll vid Tråpphållsmoss€n
ösler om S€glingsberg och skriver desså md€r. Vid min sida ligger ?l kg avspänd
hund, i fonn av livskamraten leonbergem Oliver. ED grangren måssakreras mellal
'olles" vita gamitr.

Strax innån vår paus markerade hund€ns kä,nsligaste sin'resorgan djur i rörelse.
Husse vare sig såg eller hörde något, nen vi blev slående en stund. I en liten
öppning i skogen, 75 m€ter bort, gick en älgtjur undan. I kanten av mossen
hittade vi den purfdrska legan.

Tidigår€ på dagen harjag varit med på för€ning€ns utflykt till Tidö Li ö och sefl
Tore Widenfalks odlingar av magnolia och rododendron. En regnskog i miniatyr
med de m€st fantastiska Slrger och forner. Dår€fter promenad i en av låiets
sttörsta ooh finåste ädellövskogar på Fullerö.

Min nuvarande omgivning, hällmarkstallskogens kårgh€t, får mig att se en klarh€t
i naturens kootraster. Variationen av naturtyper och arter är slående, d€
geologiskå och klimatiska fömtsåttningama så olika. Skullejag hitta skogsbingel
eller nästrot vid Trapphållsmossen skulle jag nog också tro på f-n sjålv.

För atl denna dag ytt€rligåre fbrslårka variatioDen av natuiyper i vår omgiu ng
fsr Olle och undertecknad iväg till vår å'ng i Muen, dår svinrot och gökiirt delar
på livsutrlmrnet och diir dimmoma sveper in de anrika kullurmarkemas alla våsen
i ett grått töcken. En stunds lyss till Gniens sklmningsrdsler tullindar junidagens

mångfald i vår natur.

Vi har den alla runt onking oss, livets vaiåtion och mångfald, men ser vi den
och förstår vi att vå'rna om den? Än så långe behövs vi i Nalurskyddsföreningen
som nålurens försvararel

Tekning: kistin.kdelsson
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Kommunen runt

Nyå "skådephtser" i Råmnäs

Naturkiubben i Rarnnås år aktiv på
fågelftonten- I samarbete med
markägaren Stora och Rafimås
lantbn& har ett våt'nårksområde
iordningsställts vid f d Cästgivar-
gården, invid jijmvägsviadukten.
Genom ålu-projekt har dår också
uppföns en enkel "skädarplattfonn".

På B€rglogsback€D vid Högbymaden
har man också genom alu byggt upp
en liten lada med "veranda', variftån
den fågelrika maden kar överblickas.
Två nya trevliga samlingsplåtser för
fågelintresserade.

Nej till villor

Nån[skyddsföreningen har i
remissvar till kommunefl saF nej lill
ynerligare bebyggelse på Rosa
hengårdsholmen. Motiveringen år atl
omrddet är eD viktis d€l i den
intressanta natur som finns omknng
in närn tätonen Holnren bör rnle
ursiltras lor ploåten0gar som ka
äventfa naturvärdena Tyvån verkar

kommunen fått benågenheten att
styra bebygg€lse lilt åns srrånder.

STORA vill qödsla

Slora skog envisas med aft gödsla på
siDa skogsmark$ Föreningen har fått
årendei på remiss dår bolaset vill
gödsla flera områden i
Ram äslraklen. I vån svar ställ€r vi
oss ),tterst Weksanrma till
skogsgödsling, med tanke på
ev€nluella negaliva effekter på tlora
och fåuna.

SoIn bekant ldrsöker nu kommunen
stoppa gödslingen.

Ridstig i Kohrgen

En säkild ridstig har markerats
genon Koftagen. Ridskolan får lmder
en försöksperiod på två år utnlalja
stigen, där€fter sker utvårdering
avse€nde markskador och påv€rkän
på floran. Visff del sig atl
aampskadoma hålls inom rimlig
nivå och att ridstisen respekteras a!
ryttama, har förenjngen inget emot att
födångå ridnöJlighet€ma i området.

Herrsårdspårk€r

Förenirgen har vid möte med
komhun.n il|hfii.i .lt r,,r*
hengårdspark har högå natur- och
kultrwlirden, bl a en myck€i

intr€ssan! trad-, svanp- och
kärlväxtflora. Vi ver an en fl),lt av
Folkets Park till hengårdsparken
diskuterats. EventL€ll bebygg€lse
måsle ske med största fdrsiktighet
och hänsyn till naturvärd€na. Vid
mötet, som var öpper för
allmånheten, b€dyrade kommrnål-
rådet Kiå Ericsson att konnnunen
köpt Hengården och parken...."just
för alt rådda dessa viirden"l Bra ä an
parken blir tillsånglis för
allmänfieten, då den air myck€t trevlig

Grånskade hyggen

Föreningens skogsgrupp gav sig en
dag i untras Lt på skidor i akr ocb
mening att studera hyggen kontra
naturhånsln. Nåt Domtu nyligen
skull€ awerka i den gamla
Annehillsskogen om
Stingsberget, lämnade vi infonnation
om nalurviirdenå narkerade på kårtor
etc, för alt g€ Domän möjligh€l an la
nödviindig naturhåns),n.

Vissa av våra slarpunkter beaktad€s,
men betyget dras fler av tönderkörda
sligar, utglesning framför solkånslig
svartbräken och uthug$ing vid
ror4ågelsbo. Alla ror.fåslar är
iiidlystå, men för Domän tycks inte
det gälla 'tovisamås" känsligaste
element, boplatsema. Och varför

kladda ner rrädsrarnmar som ska 9å
kvar med rod sprayf;irg .. Skårpnng
Domänl

Bållr€ ser det ut efter Storas
awerkning öster UlvsbomLrcr.
Skoerr'aktåren Alf Johansson har på
ett föredömligt sått visat ltt
skogsbruk kan b€drivas med hains],n
till natuwårdenå. Andrå skogsägare
rekommenderas slud;ebesök

Aftrikedom på ängcn

Just nu kån upplevås en fager
blomning av örter och glås på
slått€rängen i Skogsmuren. För varje
år blir grässvålen tätare och någla
arler, t ex svinrot och jLrngliulin har
ökat o€h tydligt visat att de år
slått€rgynnade. Dessutom bai et
intensi\4 bekåmpande (genom
handplockning) av ömbräken och
piprdr givit resuhal. Når bJöd dtr
senast farnilj€n eller någon god vän
på picknick i ängens vårld?
Välkommen - men trampa varsamtl

Slyrels€n

1

1

5

0.
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Har Du en KRUSBÄRSTICKA i Din trådgård?

Naturslgddslöreningsn inventerar kommunens tickf lora.

Hittills harvitro lynd av krusbärstickan, Phylloporia ribis,

funna på tre buskar inom samma plantering, Herrgårdsparken

iSurahammar. Krusbärstickan växer, som namnot anger, pä

buskarav Ribes, d v s buskar av krusbär och vinbår (röda).

Våra lynd är på krusbär.
TicFan ärganska platt och 4-12 cm bred, kan€lbrunaktig med

on gulare framkant (tillvåxtzon). Typisld år att don'omtamna/
grenarna med sin kuktkropp. Krusbårstickan anges i littora-
turen vara ovanlig.
När Du tittar efter tickan, kolla vid basen, d v s nära ma*en på

dina bäbuskar. Bappodera lynd till Kj€llAndersson 337 31

eller till Tom såvsröm 337 29.

Vi lackar på törhand lör Din hjälp I

FÄLTGENTIANA qch öGONPYROLA

Rapport€ra fyndplals, antal individer och datum till Kjoll

Andersson, 337 31. Även äldre kända växtlokåler för dessa

arter emotlages tacksamt!

sTÖD VART ÄNGSSKÖTSELARBETE I

I vårtörenings v€rksamhet utgör som bekantängsskötsel-
abete et viktigt inslag. Fagning och slåttergillen genomförs

årligen på några platser.

Vi behöver redskap som liar, oN och räfsor. Har Du kånne-

dom om någon som kan tänkas ha sädana att skänka, hör

av dig till någon i styrelsen. Vi kan ocksä länka oss an
betala en slanl för bra rgdskap.

la

Fynd av intressant starrhybrid

Totn Såvström

På kvållen den andra aLrg sri t992
var jag tillsammans med Lennan
Eriksson Iill Muren och lieslårlrade.
hrnan herrård giord€ vien avslickare
ti'l elt litet kitr. i nona delen av
SteDråmen. Känet år belägel strax
non om nya Skinnskattebergsvägen
och i ell kranledningsgata. Leonan
ville visa mig några intressanra v,ixter
som finns dår. D€D törsta vi
studerade var Kung Karls spira som
uppträdde med ett flertal b'adrosetter.
Vi farln också någla blomstänglar av
denna vacka "{ällvåxf'. På fasrar€
mark våsler om kiirfet tiftade vi på
plattlummer och backvial.

Ung€ffir milt i kärret invid en störe
slen upptäckre jag €tt bestånd av en

storvuxen stårr. Den pänind€ om en
trådstan, Carei( lasiocarpa, mer var
betydligt kraftigare och styvare,
varför jag misslån-kte det vår en
hybrid (korsnirg mellan två a(er) I

kånet såg vi lörutom t.ådstan även
fiasksta.r. C rostata. Min teori hlev
ått der var dessa två aner som
hybridiserat. Jag tog med oågrå
exemplar som vid hemkomsten
pla€erades i växtpressen.

Någon veckå senare postades
slarrhybriden till Stefan Ericsson i

Um€å som dock vidarebefordrade
den till Per l-assen i l-und Även
Örjan Nilsson vid Uppsala

universilet tillsändes etr exemplar. I
delnla lrassliga grupp av carexar håde
nu €rt par av landets skickligasre
bolanister rådhågåts. örlan Nilssons
svarsbrev publiceras i sir helh€t på
töljaod€ sida. För mig blev det en
stor övenasknillg åtl jällestaner) var
irblandad.

)
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Denna jäite blaud sraranra kåll bli
1.5 m hög Jag har settjårt€slarrcn en

-qång, på Ängsö vid Mälårer den 29

.iulli 1991. På herbårieårkei ?ir den
vikr tyra gånger. Hyb.id€n fiån nona
Stenramen säller min länlasi i
omlopp. Den kan nämligen vara en
liten hårdig reslpopulariorr Fån en tid
då jätlestaner, om åD sparsamt,
kantade den foma sjöns strånd€r. Hur
långt tillbaka i tiden kar det varå....?

Håll med om ått !ån !ärrrike år håde
spånnånde och intressänt.

Krok & Almqlist 1984. svensk flora
Mossberg B. Slenbera L, & Eric$on S.
1992. Den Nordiskn floran
Målmgren U, 1982 Vlistmanlands Flora

EOTANISKA IRÄOCÄAO€N

Jag harnu litlålpå den funna e!@! - hybidea från Våshåntand. Jåg hår
kommit fiam iill såmma slulsåts son Per Lassen, d.v.s. C. tasio€roa x
i!3lq Hyb.iden visar egenltigen ingå C. rostrata eaonskap€r men
dåremot fle.a frå. C .ioa.ia t 6x. bladtvårsnitt, btadbredd, ttuktgömmets
rorm och rextur sånt del 0usa sprör6r.

eE!C! - hybriden ä.3ter loch har eboderadefrukta..

qyb'der -r dennä e4Cl O.upp l-sr orlå en 9oo for-ågd arr te.å ! /å. på
sn. o\aler ocr kan ibend visa en a.måÅnrngsvård vtatl€t Etrerson
e3:91 a. vndpor'nerede behover nre båda foråtdraårt€rlå v.rå nåF
varande på 6n rokarföråll hybrider skålr bitdas åvån om chansernå då btir
stdde Oessa egql hybrider btir givgtvis ekotogiskt intressanta då de ge-
nom sn vilalilel fenge. lndan andrå våner ocn der b€höver givervs inre
inskrånka siq till and.a e4Q! - åner eller föråtdrå adema. Jag finne. d€r
inle lrel( okoigt atl en hybrd som den.a kan ha lEvål kvar sedån sjd-
sånk.ngen medan kånsko C rioa.ia ha. givit upp pga. mtlöiörå.id-

M€d !ån cå hå snrno.r

=)r'--'. * .
ydnN *q \-!8

I9
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Mera om Carex

Unde. mina strötäg i skog och mark
har jåg kommit afl ritra lit€t extra på
våm starraner. Kanske kan det loda
till någon form av redovisning
ftamöver. Redan nu kan det avslöjas
att jae fi'ffrit 34 ader iuom
konmunen, (de två vaJ. av c nigrå -
juncea och recta ej medräknade).
Carex utgör håwid det artrikaste
kälvårdsläktet i Surahe.nunars
konumm. Totalt finns cå 100
stanårter i lånd€t (Krck-Almqvist
1984).

Enligt Våstrnanlands Flora
(Malmgren 1982) kan jag udaisa att
det geoom tidema firlns 36 - 37
stananer nol€rade fiåll Surahammar.
Utbredningskanan för hårstarr C
capillaris hal ett ? vid surå, någon
örklaring finns dock ej i texten.
Grusstafien C hirta, finns uppgiven
fdre 1934 och råvstad C wlpinå
noterad.s av Bertil Eriksson I 967 vid
våttenverket och i Gåsvadbäcken På

lokalen vid

den mest förbis€dda ä{ ftjrmodljgen

Det finns starrarter att hitta i de mest
skinande biotoper. För i tiden nair
mad€r och strandängar var viktiga
slåltermårker för den jordbrukande
befolkningen ingick ett flenal
starrarter som en viklig ingrediens i
kr€atursfo dret. Idag u!ör dessa
aners åöproduklion 6n viktig föda
ftjr alla de vålmarksfåglar, ånder och
vadar€, som rastår på strandångar vår
ooh höst.

Oinjag till sist ska uts€ någon favorit
bland alla sp:bxEnd€ halvsås fastnar
jag för lvå arter, laggstårr och
s mpståfr. Valet år nog knuler rillmin
kårlek lill de bådås våxtplatser -

(Magsjömaden) har jag eftersökl
råvstaner men ej ålerfimiit den.

Bland de ovanligaste stararlema i
konrmunen kan Dånxras repestar,
backstarr och tuvstan. De minsta år
nog ärtstar och vårstarr och till de
pampigare får vi råkna blåsstårreo
och bunleslanen. Flerå allm,inl
ldr€kommande arter 6nns t ex
blekstan, harslarr, hundstarr och
stjiimstarr. Benåmningen den mest
kullurgynnåde går till piggsranen ocb


