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Klätt och råglosta
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Ton Sävsföm

Hår och var i kommunen våxte under
1994 wA Irn å &crogrås, ntu ig€ll
klått Agrostdma gi6ågo och
råglosta Bromus sccålinu!. LAt rrra
att dct Iört sig om snÄ arealer i
villat-ådgiÅrdd och i bålkonglådor,
men genom ett sådlaö€te med sLU
och 'Drtabonkcn för hotadc aflar"
skåprs lpprdrksamhet ooh
kåotredom king dcsss hotade
åkc.ogrås 3om för !"r sllnånt
förekodrnsxle i åkama i Sverige,
saonolik förekom de också i våra
trakcr.

Ut!eende
Klätt :ir e! ncjlikvåxt rned gamka
stora röd.osa bloffnor. Den år hårig
och har linjåra, spetsiga blad.
RÄglosta år ett gräs med stora och
kraftiga borstförsedda $nåax. Bladcn
år ljusgröna och glest långhåriga på
ovånsidarl Ecdan bladslidoma ,r
kala.

Ilistorit
Klåttc$ och rågloslatls historia och
biologi hrl utförligt bcskivits .v
S\€ossotr ocb Wigren (19E3 rcsp
l9E5). K.låttcn h&staflE r trolig€n
6ån ösrrå medehavsonddet,
exempelvi! Turkiet och Grekla[d.
Dåritrå! he dcn sprift sig ned såd
till alla sådcsodl.nde lånder i Europ4
Asicn och Amcrika. NurneB anser
nan det tvaksaml orn d€t firms någrå
unFungliga populatione. av klätt i
Europa, dll den nu ondast år
kul$rspridd. Råglostan hår Folig€n
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åldrig vuxit i nåbrliga milj6cr.
MisstaDkar 6rlns stt drD uppkodrnit
bl a gEnon komosomtålsfördubbling
av rc osb B aw€nsis. I Sverige
snvånd$ den urspnmgligen sord
sådcsshg under stenåldcm. Fön då
dessa an.t var våtrli8t ocb besväliga
åkcrogrås fiok dc cn rad lokala namn.
Om något sådånt oarm fims frAn vårt
Iåndskap år fö. nig obeklnt.

Flonvård
Klått och råSlosta kan knappast
fordcva utån med!€ten odlin8. Dc är
teroende av måmiskan och d. gåmla
jordbruksrictodcma. Det fiDlrs 3

olika altsnativ att bcvara de båd6
ancmå; i botaniska trådgårdar, i
fröbanker och i allmogeåkar. D€n
sisglånnda vadåtrtat fiugerar som
ett slags oalliDgsrcscrval, till vilket
stöd kan dhållas tån
Vårldsnaturfoden. Vårför inte etr
liten "allnogcåk€r" rned klått o€h
råglosta nåBonstans i Suråhafimars
koninunl?

Intressanta svamplokaler i

Vi fortsått€r hår vår presentation av
intressånta svamplokaler i kommunen
och b€ger oss denna gång till Lisjös
kultubygder. Där hitiar vi et område
som av folk fiån traken givits det
något spektakulära na$net
Dödhagen. Som läsa.re finderår du
siik€rt över nanmets ursprung, så

dorde jag då naturvånnel Yngve
Pettersson ftir någm år sedan invigde
mig i områdel. Efterforskningar har
lett fram till fitrklaringen atl Lisjö
gård på 1800-talet begravdc
sjålvdöda lcfeahn (bl.a. oxar) i håg€n.
På karta ftån 1751 o,antrnåteriet)
f{rrekommer namnet Hengådshagen,
har vi dock \.€lt att anvånda det
numera vedertagna rubric€mde

Dödhagen ligger stra\ sydvåst nya
Hotntorp€t och år en låmlig€n flack
moråfiygg som löper i syd-nordlig
riktring, ca. 400 m. lång och som
mest 200 m. bred. Giins i non utgörs
av lisjövåg€n och i öwigt omges dell
av öppen betesvall eller f. d. åker-
och bclesmark. Ä<lre kartor antyder
att onddet för ca. 200 år sedan var
betydligt glesare trädbe\r\et och
nyttjad€s, i varje fall delvis, som
beteshage. Skogsbrukspåverkån inon
området år liten, markägare år fusi
Dom,in.

Biotop
Stöne delen av orffådet
morånma*, något kuperad

Surahammars kommun (2) Dödhagen
Tom Sålsaöm

år

blockig och i m€llandelen firms ett
par stöne stenblock som båda döljer
räv/gdvlinggrl. Ett påni i norr,
niirmast våg€n och to.pet, b€står av
ganska nyligen gallrad ungskog. Diir
växer asp, björk, adstaka ek och glan
samt hassel. Mellåndeletr av området
ia väsentligen granbe\uxen med
inslag av asp och !ånbjörk. Björken
år av den t}?en med skovlig bark på
stambas€n, vars springor offa hyser
en intressant ins€ktsfaunå. (Jåmftjr
med slåt nåver).

Den södla delen äI den ui
svampsynpunkt intsessantaste,
skogen iir dår flerskiktad och ganska

imponerande med grov gran, asp och
björk. 6enom områd€ls öppna låge,
speciellt not syd-sydvåst, blir ffidm
i denna del sårskilt utsåtta vid blåst
vilket avspeglö på antalet
onkullblåsta och vindbrutna tiid.

Spridda inom h€la ornrådet
förekornmer enstaka grov tall samt
sålg och rödn. Kåntzonernas lövbryn
måst€ s,hkilt onniimnas, i synnerhet
den östra sidans inslag med ek och
gov håssel.
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Av vedboende svampar firms

'tterligare 
Atskilliså aner beslcivna.

exempelvis gel6- och skirmsvahpår.
men få åv d€m kan artbestlirnmas
enban utiftn makoskopiska
kårakt,ir€r. Någa väniigå arter
klarade jag dock att artbesU:mmå,
tots att jag int€ år någon
"skirmlclutte". På löwedsgrcnår och
pirmar noteradcs fiåtskinn, tåtskinn,
kantör4 cinnob€rgöruning
papp€fsgöppa, asp isting och
vårtkös. Samdiga finns beskiura i
Sr."mpår Eyman, Holnåsen).

Såmmanfattning
Ofiåst hyser liknande skogspartier
euer dungar ett rik våxl- och djurliv
och bidrar i hög grad till variationen
och mångfalden i ett i öwigt öppet
odiingslandskap. Detta har vår
undersökdng av Dödhagen visat.
Uti6ån de dokumenlerade nanr-
vårdena måste onrådet ges ett högt
skyddsväde, vilket innebiir an det
inte bör utsåttås 6r någon form av
awerkJringår ell€r anmn ex-
ploatering. En fijrsikig slldjning
liingst i söder kån dock vårå positiv
för att uweckla hass€lb€stånd€t.

Biotopen med ek, hassel och asp år
ovarlig i vår kommun och området
skall också ses utifrån dess
potenti€lla rnöjligheter att utvecklas
avseende naturvården4 bte minsl för
de vedboende svarnparna.

6 krifllav

#a"sellicl<^

Allmint om nåturvirdenr
Fåltskiktcts kårhtdlora är ej
invenlerad meo jag har observeEt
hassclns föl.jca( blåsippån samt
vispst rr, lundstert, måbå{ och små

exemplar av skogstry. I d€n södra
delens tua aspbestånd skapår
hackspettama bomöjlighet€r ftjr
nesar, flugsnappffe och skogsdum.
Spillkåkan air årsviss medan
pälugglan och homugglan håckår
mefa oregelbundeL stlrda av
tilgång€n på mat. Staren år ett
trevligt inslag i Döalhagens

håckf?lgelfaunå med eNtåka par och
dc bnrkar ogpnerat bjuda på sin
vå*onsert, om mån råkåI vara på
plats vid rått tillflill€. Nötskika och
trötkåkå är an&a art€r som ses,

ditlockade åv eke,|s och hasselns

ftukter. Bland lavama kan n?imnas

skiila(Craphis scripla), som viher
på hassel, ingen aomnstans har jag
sett en sådån nklig flirekomst av

Ticktlorrtr
Sannanlagt har jag hittat 18 aner
tickor. Finåste frndet in
håsseltickan (Dichomitus cåmpestns)

sod hår har en fin eDklav, fimnen
pA såvål glo!å som trmna gtenar i
mitrst fem buskar. Hasseltickan år
si lslat i Surahanmrs komnm,
fimnen på totalt tre lokaler- På hassel

ktui låxa flera andra tickaner, i
Dödhagen kuddtioka (Phellinus
punctatus), alticka (Inonotus

radiatus) och bjortticka (Dahonia
nollis).

På asp våxcr asptickan (Phellinus
tsemulae) rikligt, såkert kan €tt
hundratal iukd<roppar riilglas.
Barktickan (Oxlporus .orticola) år
en r€supinåt vitt utbredd och gånska

tjock gtiiddntrgad ti[ bflnåkig ticka
som i Dööagen våxer på asp, björk
och rönn. På asp har jag också firodt
räticka (lnonotus rbeades),

C€riporiopsis
ockaporing (Junehuhnia nitida),
klyi?oring (Schizoporå pradoxa)
samt en åv råra vånligäste

löwedsad€r, zontickan (Trametes

ochacea). Trots ått grane[ ä allmån
i offådet filDs få lågor och stubbar
av den. D€ss bidng i tickvåg
inskriinker sig tiU klibbticka och

violticka. Jag rä.loar bår upp de

öiriga artema, substratet ang€s inom
pårentes. Fnöskicka (björD bl.a. ett
stort tjock exemplar på högstubbe i
sydvåsaa kanten. Valkticka och
björkticka Ojö*), sålgticka (sålg),
€ldticka (björk, siilg).

Någrå övrig! {rter
Kandelabersvampen (Clavicorona
pyxidåta) år etr kåvande löl'r,edsart
som hittades i Dödhagen 1993 av
Kjell And€rssotr . 1994 observerade
jåg ett flertål stom exemplal av den
på en kafrigl rötåd asplåga. Den år
en bra signålart för skyddsvårda
åspbiotoper (Ho*alegori 4). På

sårnma åsp !åxte Brosldurssling
(Panus conchatus). BlomkålssvanF
en som våxer mcd tall ä en art mao

meia sällan springer PÄ, den å{
nol€md tidigare år av [,ats Bsenko.
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Dödhagens skivlingsfl ora
lårs Bsenko

UDder 1994 inventeGde jag
skivlmgsllor& i Dtdhagen vid gra
tillJållen och totalt noterades 65 olika
skivlingar i dettå gaska begrårsade
områdc. Sarmolikt hyser Dödhagen
betydligt fle.a åner ån våd som
noterådes under 1994. Nedan ldljer
en redogörelse fiir de mest
intressanta och mera ovanligå
arlema.

Tårkragskivlingen Stopharia
albocreDulata ä utån tvivel €n av de
m€st remarkabla SDden som giorts i
Surahammars koomrm. Den
redovisades under Floranotiser i
Mercus 3 1994.

Arter ur slilktet sköldskivlingar
Pluteus !åxcr ftir d€t mesta på ve4
g:irna gro\a lågor och år
karaktijrsart€r fbr biotoper som iir
skyddsvilrdå.
Slåktet umårkes av rosa sporpulver,
slåta + - ellipsoicla sporer och
lameller som €j år fast!årlå vid foten,
d.v.s. fiia lameller. Den sistlänmda
karåktåren gör att hatten kan lossas
fiån foten ulao att hatt eller fot
skadas.
I Dödhagen har Sna olika arter
påträfrats, av vilka sk6ldingEn
Pluteus atricapillus :tr den vanligaste.
Deo år ör öirigt allll nt
frirekomrnande i hela kommunel och
vå\er på ved av l&tråd.
DeD blågrn sk6ldirgen Pluteus
sålicinus som påtråfats på två olika

lågor av lö$/ed itrom ofiråd€t år
betydligt ovarligåre. Deo år en
m€delstor skölding ned blågrå tin
gIå batt med snd tiltsycktå tå .

Foten itr vit och rtrcd en iblånd
blågrön ton i fotbasen.
En ånnan sk6lding son påtråfats på
en grov åsplåga år den gulfotrde
sköldingen Pluteus romcllii. Deo år
även påtråfrad i Slagghögåma ocb cn
kon beslcilaing fnns i Mergus 3
1994. Glitterskdldinsen Plureus
semibulbosus !åxte pA st6rkt mutken
löwed i sö&a delen av omfådet.
Glitt€rsköldiry€o tillhör ett
ar*omplex som ftuu år ofullståndigt
utreu-

Andrå v€dvåxandc afler soln nolerals
år almskivting.n Hypsrzygus
ulDarius, tl[ig tofslkivlitrg Pho-
liota squanosa och blck tuwkivling
Psåthyrela sarcocephala.

I den södla deleD med g:ov asp och
hasselbuskar 6ir1s två artcr som åt
O?iska för derDa biotop, oärnligen
mtspindling Cortimrius algutus
och svrvelmu5seronetr Tricholomå
sulphureum. Rotspindlingen är
buDden till asp och föredrar mera
lemrtad mullrik ma*. Sva\€l-
musseronctr år helt s\åvelgul till
färgEn och luktd starld av lysgas och
bildar hä saDnolik nykorrhizå
med hassel. Strik bunden till hassel

år hrsselriskrn låotådus prrogalur
soh fitrDs hår och vår vid
hasselbuskama i oDråd4.

Ölaigå intressånta skivlingår i
Dödtaggtr ä hjo trldbgen
Inocybe ccrvicolor, grön lggktedle
Russula postiana och €tr gil vårielet
av sk6rkremlm Russula iagilis vår.
gihE. Detr sistnånndå hittad.s urder
en ek i områdels östra kantzon.

SannånfattninCsvis kån sågås att
orDrådet år låryt iAån ftrdig-
inicnlerät och att nya intressanta
svamp$nd saonolikt kolrlmcr att
göras i Dödbagen.

Utblick ,tt
Under dema rubrik speglår vi förcteelsc., håndels% ,dlykl , erc, 9t?2t
som sker utaDför korwunens grånser och som kan \årå at iotesse tqze 

-
for Dig som medlern an kanna-till. Kanskc hår du sjålv någor som -q- 4l^
du tycker år vikigl att aörnedia. VålkomDen med bidrael "2.-2.i,
Deona gång uppmårksåmnar vi en upprop (se minuppstaget) fiåtr 4i!ö^
våra kollegor i Jokhlokk, so.n mÄste uppröra ålla med nanrdnEesse.
tås och begruda. Må,l tror inte det år så !

Naturskyddsfffening€n i VåstnaDlaDd (lånsförbundeo har skickat
uppropet till lånets riksdagspolitik€r och uppmånåt dessa att vc*a
för att beslutet om ded fiia $nåviltsjakt€D ovån odlingsgrånsen rivs
upp.

Visr _hånsyn t!ll rennåringEn,
Lyssna !å samer[alHlorrr.ådlnS. I11. lars &.nLo S0relscn



UPPROP!
till lokalfiireningar av Naturskyddsftireningen, Sveriges Ornitologiska Förening, Fältbiolog-
em4 Jordens Viinner, fiireningen Våra Rovdjur, ftireningen Hiinsynsfrrll Jakt samt till STF
och Väldsnaturfonden, ftir att samlas till en landsomfattande protest mot den fria snå-
viltsjalden ovan odlingsgriinsen och i renbetesfiillen.

DeoDajak utgör ett allvarligt hot mot fiällers- och skogslandens fauna Ripor utgörjakdalkens vinter6d4
och de på sensomroaren knappt flygga ripkycklingama är viktiga föt unga falkarsjakttäning. Även andra
predatotq som: KurgsörD" fålhåv, rödråv, lodjur, mård rl.fl. får starlt fors&lrade levradsvillkor.

Det fims ingeD avskjutningsbegiinsning vad gäller antalet ripor och ingen kontroll görc. Vem som helst kar
köpajak&ort på en b€nsinstation. Några krav på aft utländskajågare inneharjågarexamen enligt svensk praxis,
f&ekolttmer inte. Jägare flygs ut till !ållområden dår sportjakt av denna typ al&ig tidigar€ be&ivits. Det före-
koDmer också att de lrrnn2'jaktonrådena med såckar $tlda med ripor och dpkycklingar. De gåstande fritids-
jågama skjut€r dessutom a[dra ågelader som lzstar och vadarc, vilka & viktiga bytesdjur ftfr bl.a" pilgrims-
falk- Riskema med att också falkar s\luts avjägarc som omfattas av en falkj'gande jaldkultur er uppenbar&

Jakten utgör ettjuddisk övergrepp mot samem4 som sedan urminnes tid haft, av svenska råttsväsetrdet
bel(Iäffade råttigheter i detta oEråde. Jakten medftir $rödande stömingar för rennåringen. I Sirkas sameby i
Jokkmokks fåiIvåirld blev den vikiga sarv(-qjur) slakten en katas&of. Den önrajakt&gen, 25 augusti, in-
vaderade ripjagare med hundar renarnas höstbetesland- En grupp jägare höll under tiden 25-28 augusti till i ett
oEråde, dår det bevisligen fanns saurmarhlillna kr{lar av ripkycklingar och åven häckande jatnålk med ftm
ungar. Når samema hrjade samla renar till sawslakten i Guorbak sHmdes rcnama bort av dellra grypp. I det
övriga höstbeteslandet ftr renama uldevidåiltea jagade santidigt yfterligarejägarc med hundar som skfimde
iväg rcnama- I dessa områ6h ffie rcoama behövt beta i lugr och ro för atttyg!f,upp fettreservema itfiir
vitlter!" RensaElama fick:snm:nl2g1;trqp betydligt mindrc rcna! än vid ett normalår, vilket turebar ett stort
ekouomiskt avbråck.

Sarvslakien måste vara avslutad den 20 september. Sedan börjar sarvama brurlsta- Köttet blir illasmakande
och går inte att siilja" Renskötama åerrctvel tiden ftån sista veckan i augusti Fara till den 20 sept€mbet, ungeftr
fyra veclor,lill &. ostöd kunna samla r€nama och avsluta sarvslakten. Ripjägama har fttthelz sex och en haly
zrira4 iin<la från 25 augusti till 15 Ears för as uttva en hobbyverksamher I yilket annat land ktn vem som
helst gå in på. en bensinstation och knpajaktkottftu att sedan svutq ett obegransqt qntql *iur?
Detta tryck tål inte faunan i vår ömtåliga fiäthatur.

. Ri}sdagen måste riva upp beslutet om småviltsjakten ovan odlilgsgrånsen.

. Riksdagen måste låta frågan lii en bred belysning dår samebyrru& Naturvårdlverket och den
ideelh naturvårde! får kommr till tals.

. Riksdagen nåste omprövs bBlutct

För att genomför"a en laddsonfatbnde protestaktion behövs ekonomiska bidrag d[ tycksaker och slagkra$iga
affischer Eventuella öveFkott tillfalle. oavkortat "Projeb JaffiIk" son Ulla Falkdaleo ansvarar 6r.
It yddjar: Var med och st6d denna sak! Pg: 6 21 62- 3, "Riprns Vinner'r

Jokkmokkslsetsen av Nanuskyddsföreningen

Hans Anderson
Jokkmokk

Ingrid Bergstrand
Jokkrnokk

Tor Lundberg
Kvikkjokk
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Sett och hört i markerna
(ut - 2t4 tges)
Mka€l L€pptldnpi (sålrEansållåre)

Ä[tlig€d år ldreD titlbaka E€d ljus.t,
rånren och frglamr" Nff jag skiver
detta i börja[ på åFil har atorspoy
och stde3lrh just åtrLttrt. Sctt och
hört i bartema gör en åhrblick fiån
årets början.

På årets första dag sågs en gårdsmyg
vid Finmossen. Vid NonsjöluDde$
talgudodring ooh vid Ursjötorp bår
under vintcm €tr grdspetthoDr varit
fial:lme. Förmodligen har det rört sig
om samma f;lgel alå a\,6tåndet mellan
plåtsemå är kort. Vid
Stavtorpsoorådet i surå har ett pår
mindrc hackpett, hoDa och hane
varit fiåDmc vid en ftgeludodring
dåI dc kålasår på talg. Vinterfiskanra
vid Sörsjön h.r vid flcra tiltBllen i
februari sett cn berguv på
morglam4 sittåndc på milstenamå
utc i sjön. Etr hågcr har övewintrat i
surå. Dcn 8D fånns kuogsfiskrr€n
vid Östssjön vid bruket.

Tre hrwdmrr 6ågs över L€felingd i
slutet av februåi av Virsbo
fiskevårdsföreting. Totalt hår 5 olika
individer hålsöm noterats i vifier. I
Ramnäs ktlkby fdDs en sidetrsvenr
1612. Gnien rastådcs av e! srlskIrk
252 och t!å stjårtrnd d€n l9B. Det
hår setts lite sndsprrl,sllockrr de
senåste llreq men i år hår de dykt
xpp igcn med 40 ex vid coicn l0/3
och 20 ex vid Isjö iingar l/4. Den

största flock.n åms dock på
Storånger den 12 - l3l3 ned hela
170 ex.

Vid Gtrieo sAgs två bergllrkor råsta
på ihgama ncdånfö. gr retr den 30/3.
BerglårkaD år cn frgel som minskar
st rkt i ladeL hos osd år den etr
mycket ovanlig glst uDd€r stråckd.
Ärets toppnotering av sångsvrn vid
Nonsjön blev dcn 26,8 m€d 426 ex.
En mindr€ ,åtrgsvrtr fånn! också
m€d då. l/4 obsen€radcs te mindrc
shgsvan i sjtu. Flra vitkindådc
gfus rastade i Gnien l4l3 och 2 ex i
Norsjön 30/3.

Slutligen har jag sammanstållt
fl*fåglamas ankoNt till kommunen
1995, se vidstående sida.
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Flyttfåglarnas ankomst 1995

Februari

l9 sånglffka
25 sångsEn

26 bofink
28 sådgås

tomfalk

Mrls

4 omvråk
8 tofsvipa

lmölsvan
23 morkulla

24 ringduva
såvspalv

25 dubbelhast
lirgspiptirka
skogsdu!å

29 skåggdopping
30 homuggla

-I6FsvrF4

April

I storspov
2 sådesårla

blå kårrkök


