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med y(an i handen. M€d uppbju-
dande av sila sista l(Iafter rusade

bjömen upp. Jonas, som var trll åretr

komnen och inte lilnge så vig
snubblade på en stubbe och föll.
Över sig fick hår bjömen, som högg
ett kåftigt bett över höger ljumske.
Nu rusar mågen Gustav till fbr att
råddå svårfar och slår med åll kaii
yxatr i huludet på bjömen, som nu
slutgiltigt dör. Det visade sig att
Jonas kom lindrigt undan. Hatr hade i
fickan snusdosan och €n fidlariq
som båda bår märken av bjömens
ehder Mån fånn att Lårs Anderssons
kula gått io vid vå{stså bogbladet och
d€t vsr ofattbårt att bjömen kunnåt gå

så långt m€d dema blessyr.

Efter dm bråvaaletr blev l6-åringen
hyllad som hjålt€ i bygden och fick
heta Bjöm- Iårs. Hars muskedunder
hamnade så smådogom i Lmgsunds
hembygdsg&d, där det ån idag hårlg-
er på våggen och kallas 'tsjöm-
dundm".

Jag har sett 'tsjöm-dundra" dår i
hembygdsgäJden nåra 100 år eft€r
hiindelsen, nåmligen 1968. Når jae
söke eft€r någon som kunde bedtta
mer hihvisades jag til f. Kronojågå-
ren Fritz Kådsson 84 fu, som bodde i
Hyttbåcken.Av natudisa skål hade
hån ingå persoDliga miDnen av hå{-
delsen, men bade i unga år hört
gubbar beråttq som varil med. Vi
körde med Kårlsson son ciceron
långs en skogsvåg och haD nsade ut
!"ar bjömen indneats på en Mde i
Stora Ägsjöq kallad Onberget och
visade åven var bjömen skjutits en-
lig taditionen. Den hade sedatr
forslats dehas över sjön och vidare
tifl Kmgsskogsh]atan. Dår på gArds-
planen hade folk samlats Iör att itr-
vänta jägama med bytet. Bland annat
en del $nåländingiar, som ddvit oxa.
tåtr sin hemtsakt till "oxhålja" i Fi-
lipstad och nu stafilåt till blånd ö\ri-
ga nyfilqta. Den flllda bjömen våI en
bjå'sse om 30 lispurd, dls 225 kg.
Skiffiet köptes av baron Skölde-
brånd.

Den föne tjuvslqdten Bjöm-Lars
utbildade sig så småniogon till skog-
våktare. Ibland kan det vam lå{opligt
att såtta bocken till trådgfudsmåEta.e.
Han tjå$tgiorde sedån i m&ga år
under Gysinge bruk och Stora KoP-
pa6€rgs Bergslag. Han dog 1939

vid 86 års ålder.

Bjöm-Lars var min farfar.

Två säsonger i Muren

Ären 1994 och 1995 i Muren har ur
hävdslnpunk varit likartade. Nöt"
djuren har betat i d€n våstra fållan
och åren i d€n ös8a. Antalet nördjur
har !"arit minst 8 (-10) och antal€t år
(tackor och lann) var 1994 28 st.
och 1995 3l st. B€tesperioden börja-
de den 12 maj och avslutäd€s den 3
okober (något senår€ för nötdiuJen).
Fårcns återkomst till Muren har givit
mycket positit, bl.a. iir båda sidoma
nurnera vålhåvdade. Bådå säsong€ma
!år tåmligen \,"rma och torra, t.o,m-
Jäiimunrs brunn sinade.

Båda åren utfördes maskinell betes-
putsning i båda Iålloma, g€nom lant-
bruk€ts försorg. Denna åtgiird :ir ett
mycket viktigt inslag i områdets sköt-
sel, då annårs tu\.tåteln väx€r sig hög
och ger €tt förtulat intryck. Puts-
ningen utfttrs i mitten av juli. Den
påfötande gråstillviixten svarar också
g),nnsånt på åtgården.

Fagningen på våren (2414 resp. 2314)
var bådå tillflillera fantåstiska ur vå-
ders),npwkt. Vånårme med tårilar
och lövsångare. Tur med vådret har
vi också haft på Ängens Dag. Den
l2/8 1994 slog vi alla rekord då vi
var 30-40 personer som deltog under
dagen. Såkert vd d€t publiciteten
king gå{dsgårdsbygget som lockade
en del. Senaste år€t firade vi gillet

den 7/8 då 8 deltagare kfinpade i
högsorunarvåmen.

Vågkantslåttem har på vissa mindre
avsnitt varit ellersått, men ambitionen
år inför 1996 an de flesta stråckomå
ska slås maskinellt. Ett mindr€ antål
björkar har tasils bort från bl.a. slåt-
terången, dettå för att 8l ner mera sol-
ljus tjll marken. Restaureringen av
enbuskmarkemå fortsätt€r som plane"
rat. En d€l buskai kommer att sågas
bort, då de annars br€der ut sig över
tuvor som hyser kattfot och ånalra
fina öiter. Niir fåren b€tade dä lång-
re tillbåka tukade de enbuskårna
håfl, nötdjuren då{emot mdviker en-
en son ftida. Så om inget görs I?lr vi
en en€skog vilket vi inte har för av-
sikt ått skapa. Tukr, vård och håvd ä
iståil€t vad dessa marker b€höver för
ått dess s?irprågel ska bevaras.

Nyheaer
Den 1715 -94 drog vi igång giirds-
gårdsbygget som avslutades 1718,

efter 13 arbetsmölen. På kvål'en den
l/6 -94 inhägnades våxtplatsen fttr
backrutan samt fl]4tad€s stångslet vid
vippäisbacken, med avsikt att ute-
sliinga bet€sdjuren Fån dessa )tor. I
två år har de nu istållet lagts tiil area-
Ien lieslåtfad mark. Båda åren har ett
par små'tor slagils maskinellt med
slåtterbalk. Personligen ffiredrår jag

Ejd;n:Yars
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dock lien, av flera skåI. En ånnan oy"
het å'r att vi iån och med 1994 lålit
nötdjuren b€ta den nordvästra fållan
hela såsongen. Tidigare hade vi dår
endas! sensommarbete (2-3 veckor i
augusti), vilket dock i långden visade
sig ge negativa effekter på floran.
vissa pårtier betades bra men på

alltfttr storå ytor hår det högå gråset
(piprör, timotej etc.) blivit n€rtrampat
och obetat. Hur denna nyordning
kommer att slå mot brudsporråma i
denna hage följer vi ned infess€.
Som mest har 13 ex. av den rål-
donånde orkide'n blommat i denna

del (1991). De hå senaste &en note-
rådes I resp. I ex.

SlåtlerängEn utveckl.s
Slåtterång€n utvecklas hela tiden och
såsom den blommade 1995 i"ar den
en fröjd ått uppleva. Jag har nu följt
iingcns uw€ckling i 10 år och sett hur
visså arter ftllkomligt "explodent"
och v€rkliged svarat på lieslåttem
som håvdform. Även på denna ting
hade vi d€ fdrsta åren endåsl sen-

Artptmd
Llsbtitken (B o t ry c h i um Iu na r i a\

G ök,'.lt (La t h y ns I i n {o I i us)

f $9fr!'lin (PolBola wlgais)

Ängsvådd (Srccira pr"rersis)

Slätt€ffrbbla (H y p o c ho e r i s n a cu I a t a)

somnafbete, med samma negahva
resultat som tidigate r.dovisats.
De s€naste fem &en har ängen slagits
n€d lie med d&på följande efi.rbete.
M€d fagningen iffåload har vi up-
p€nban frmnit det optimåla skötsel-
progarnmet för att bevara och ut-
veckla ångens mångfald. SanDolikt
har efte6€tet en positiv efek på flo-
ran. Det blir vålhåv&t (åven dä lien
int€ rildigt koruner åt) och frön
tråmpas ner i jorden och får dårmed
låttare att go. I l"de fal gissat jag
att så ar lallet. Det behövs dock )t-
terligar€ år och undersölsringår lbr
att få svar på fiågor och fi.nderingar
som finns kring skötseln av vår slåt-
terång. Vi Er anl€dning återkonma
nå{ vi finner något in$essant att för-
m€dla.

Nedan råloår jag upp ett antal aner
som g/nnåts !v slåttem, då{ också
kortå komentarer ll[nnas grundade
på undersökningd ftån provrutor
sarnt allrnänna iakttagelser.

Kommentar
Upptsåder med lo-tåls ex. på en 

'taav ca. 2 m?. Upptåckes först 1993.

Enormt riklig bloru ng 1995. ÄIt-
våxt, sannolikt glnnad av efteöetet.

Långsam spridning.

Uppträder rikliel blommar sent.

Blommoma vålbesökta av insekter.

Rekordår i antal 1995. Upptråder i
bestånd.

Syin'ot (Sc o tnnera hun i t i s)

DanEräs (B za nedia)

Natryiol (Platanthera b ifo I i a)

B fidsp on e (G y nn a de h i a c on o p s ea)

lungf Manie rycuar (Dactylorhiza

Nvtt avtål

Från och med 1996 övergår vi från
avsillsftjrklåring (som gållt i 6 tu) till
att ski\.6 ett a\4a1, detta enligt Storås
begå{an. Innehållet skilier sig inte
speciellt från den tidigare skivning-
en. Nyhet€r gnmdd sig bl.a. på få-
rens tillkomst ocb att vi påtar oss ett
stöne ansvår för ladugårdens tal-
och fasadunderhåll. Och vårför gör vi
då det?

Vad vi förstått iir inte Stora sårskilt
intresserad€ av liknande byggnad€r
på sina marker, vilka kJåv€r ett visst
underhåll. Risken år alltså uppenbar
att den förfaller och småningom blir
föremål för ri\.ning. Men att det ödet

På spridning. Vissa parrier kan be-
nåmnas "svinrotså,itg".

l,ångsam spridning.

l0 ex. 1995. ökar.

2 ex. 1995. Äterkomst efter flra års

53 ex. 1995. Rekordl Tidigare som
mest efi 20-tai-

skull€ tillålås dmbba lagår'n i Mulen
vägar vi acceptera. Med den skulle
en vikig del av helheten i områd€ts
natur- och kulturvården gå ffjrloråd.
Och de t(evliga svaloma, som ger
Mur€n det dilr lilla extra, skulle bli
hemlösa.

Diirftir har vi tagit på oss ansvaret att
underhålla yttertaket (dvs. bya ut
trasigå pannor) samt hålla 

'tterfasa-den anståndig. A\4alet har under-
tecknals av Torbjöm Karlsson
(Stora), Masnus ÄsFand (Lant-
brulet), Sofia Malrnberg (Kom-
munen) och Ton Såvstsöm (NF).Se
a\4alet i sin helh€t på nåsta sida.
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Aytal - projekt Muren, Ramnäs socketr

Äner @hhågm k€@ vid Muen i Ralincs socken, SurahM komu air ett otuådc som

senon tidige btukdde och håvd bevdå1 en ik och inEessdt floE med många håvdberceDde

Omddet åss åv Stod Koppdbergs Beryslags AB och förvålta av Stora Skog St!ömsbdgs
Skogsföaaltning.

De biologiskå och kultuella vårde! sod otuådc! rcpr*Dt ru hår stindedt R.mtrs l4rbruk
AB, Natuskyddslöreningcn SBF Suaha]m&, SloE Skog AB smt Suahå]Mars kolmd

ån gemensmt uflala sin avsikl a$ i ideellt syfte vska ftjr att o'ftådet beve sin nuvddde kå-

rakiir. Fö. n?då@de imeb& denai

- at det våslra inhågnade otrådet genom Låntbruket bei4 mcd €tt b.tstyck motsvårånde

- att det dstE inhåc@de o6!ådet belAs med inlånad. år. Vid behov lon nbrdjuen Alt4 dvcr

- ån Nåtmkyddslör€njngen Cenom årlig lieslåtter håv<lår ångsmdkeM i oruådets nona del.

- alt ing€n korslgödning sprids iton odådet

' an R mtu l6lb.uk till odkä8den eddgger en &lig aEendeåvgift på I krcna.

'ankoMu€ne$äne!Lånrbruketm€dettbeloppfnuppSåendeiilll50klPerbclcsdjuoch
år och lå!ågdn mcd 50 k per b€tesdju och år. Dena pt6vs dock åv kolnnucn vdje år.

- at1 NatuskyddsfOleningen i sddbete m.d l4tbrukel dsvdd för slångslet king detr norå
beteslållm, ait vilgkerema slÄnds, at ber.sållom. puts4s sdl att nddvåndiga floråvårdsÄ-
gå!de! (slyd,jning. ldEikrig sålhng i trådbcståndet etc) Senonibs inom hcla det håvdade

omtåder Då ensb.ka nåd lålls tillfall€r d€sa Ndubkyddslörctingen, att dvdndd till br4-

- att Nåtu6kyd&ölenin8€n tillsadnd med STORå Äger dtt att nflja sto.å ekonomibvsg-

daden (lsdugäldcn) For att Nåtuskyddslörcnjng.n ,v d Br det ythc mdctMllel av bvgS'

naden och koshadcn hå!ör, i b€vdddc aytu

- panema kootinuerligt sm.Äd€r om områd.$ sköt*l. Avtal€t löp€r På 5 åt Uppså8nin8$

Kartskiss över Murens natur- och kulturmarker

I

l.\
\
lti
1l
.l

N

t

I

I

I

I

I
t2



3-95

Så

hinar

Du

till

Muren

....och dit är Du välkommen!

Vi visär här geografiskt var l,ruren ligger. f,led tanke på att vi fått en
hel dol nytillkomna medlemmar kan det vara pä sin ptats. Tag av
första skogsbilvågen till högereftor siön Grotten och efter ett par
km är du framme.

Tag med fåmiljen och picknick-korgen och njut av de vackra
hagmark€ma och dess tlora. Kånn histori€ns vingslag, tånk dig in i

hur människoma som bodde på skogen hade det förr. Markorna
har brukats och formats av människa, mule och lie i minst 300 år.

OBS! Muren ärsommartorp. Tag hänsyn lillägarna och
sommargästsrna!
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Några fågelarter som häckar i Murens närhet.

Ton Sdvströn

Den som besöker Muren mder låren
och försomrnaren får uppleva ett rikt
ågelliv. Från traktens mossar och
sjöar ljuder tranomas trumpetfanfarer
och sångsvanamås lurtoner, blandat
med onkutter, beckasinbrun och
gölcop. Någrå tidigå morgontirunar i
maj bln du "ett med naturen", då
ljud-och synintrycken fåt liden ån stå
stilla- I backen dår du sitter blommar
kattfot och 6:ån skogsbrynets skira
gönska hörs spröda toner från "löv-
smygen", Phylloscopus trochilus.

Naturromantik? Ja, lör all del, det har

vi vål råd att unna oss av - i överflöd.

Men låt oss titta nåfinare på vilka
fågelaner som trivs och häckår i
direkt ånkn)tning till torpet och

betes- och slåttermarkema dä om_

king. Redovisningen ä inte hiimtad
ftån något speciellt år utan avs$ att
ge en bild av de arter som mer eller
min&e regelbundet häckår inom det

hågnade offådet. Av dessa kan

svaloma sågas vara direkt beroende

åv torpmiljön och dess ekono-
mibygsnader för sin häckning, likson
tomseglaren år. Den sisBrårnnda fini-
er, såsom sädesärlan och staren kan
göra, sin boplats mder någon en-

kupig takpanna.

Dessa arter har uppenban svårate

kornma till håckning På tak ned
wåkupigl tegel (sluter tåiare) och på

sialen håctå! I l4ur€n. Tecknrq Tage
l{åhlberg. Ur "xlnskåp.n oo fåEl!r".

dagens plåttak utestängs de helt och
t'.r':irr för golt. Den stora lagår'n i
Muren hyser arligen nellan l0 - 20
par hussvalå och I par ladusvala.

Holkrmås gtuter
Ett stort antål holkar fitr stare och

småfilglar hat satts upp i hagårna.

Staren brukar varje ar håcka med 3 -
4 par och bland ördga som håckar i
dessa hålrun kan niimnas svartvita
flugsnapparen, talgoxe, blfunes och
göktyta.

Mu€ns speciella €nbusknarker alrår

till sig en€r som rödvingetrast, töm'
skata, årtsångare och 8rönfnk. D€
bygger sina bon i skydd av de tåla
enbuskama. Bon har också hittåts av
trådpiplåika, buskshr'ätta och lÖv-
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sångare, de gömmer sinå bon på mar-
k€n, g?ima i skydd av någon täl gräs-

En art som spelar intensit över grås-
mafkema våJen igenom år e kel-
beckasinen. Om den inte "brunrnar"
i luften, så sitler den på backen, på en
staingselstolp€ €ller på ladugårds-
taket och utbringar sitt ljudliga tick-a
tick-a. Hon bygger sitt bo omsorgs-
tullt skyddat under en nrva, m€n
huruvida hon klarar der mor bet€s-
djurens "stömingaC' år nog som elt
lotteri.

Viktig fåg€lbiotop
Det finns flera fågelaner, än vad som
hiir redovisåts, som döljer sira famil"
jeliv i Murens mark€r. Man hör dem
sjunga och håvda revir och ibland
vama intensilt, men deras bon har ej
noggrarmare efiersökls. H;ir har
fränst fäglamas möjligheter att finna
boplatser b€rörts, men självklan och
lika viktigt, iir alt biotop€n är den
iiitta och att de kan {irma god tillgång
på föda.

För slaren och svaloma ä beles-
håvden av markema vikljg. Star€n
sök€r ofta sin föda i del kortbetade
gräset och svaloma far god tillgång
till insekter i lsnhav€t. Ibland karl
man se svaloma jaga koncenlremt
just till den plats där betesdjuren
ligger eller lungt betar - ddr är in-
sektsmylket som tåtasl.

"Skogsglåntan" nytljås åv inångå
De här öpplla och örtrika gläs-
markema har också en betydelse som
bdosöksområde ftir den omgivande

r Iu.ens enbusloårker linner !örn-
skar.n 5ln rätta häcbnlnasnl1j3.

skogens djur - och filselliv. Det v€t
du son gåma besöker Muren. Ven
har inte sett tranån spatseB i de
öppna dik€na efter läck€rheter bland
dess smådjursliv, eller ormwåken dä
den ftan någon utsiktspunkt spanat
eRer smågnagare och käldjur, eller
några mörka klot i form av orrtuppar
i nägon hagbiörk.

Det vi dåremot inte ser år pärlugSlans
gulsvana ögon om natt€n. Då ingår
Murens gräsmarker i hennes revir
och förhoppnings;s skall denna fan-
tastiskt vackra uggla fä k?jffn så i all
ftamtid, i generation €ft€r gene-

ration... Som sagt, naturvårdsarb€tet i
Muren finter mfuga anledningar.
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Tippen- ett fågeleldorado på 1950-talet

Oörun Lundqvist (1972)

Vid nordöstra delen av ÖstenjöD i
Suahammar, und€r sydligaste delen
åv det expaderande bnrkets schåkt-
måssor, låg en gång Suahammars-
trakens fimste rastplats för fl)4tande
vadafåglar. Bi.ger Andersson har
ågnat en stor del av sin ftitid fbr
att udo$kå dettå etr grng så stor-
slagnå ågelonråde. Alla uppgifter
grundar sig på hatrs iakttagelser.

TiI i bödan av 1900-talet vår oIIl-
rådet nordost om Östersjön, tån
gåmla Hallstavågen rcr till sjön, en

stor råtäng som brukades som
slåttermark. Men år 1918 bödade
Surahahmars Bn* att tippa slagg ut
mot sjön norri&ån. Från att ha \"rit
slåttermarkudergickde dirliggande
våtängama slom fijr:indringår i och
med att brukåndet av dessa upp-
hörde, som en följd av den
påbörjade uttippningen åån non.
Ängen omvandlades till en små-
ningom ogenomträ,nglig buskskog.

Två båckar leder ner till viken. Den
ena awattrår skogen och kårrmar-
kema i sydost, den andra hade sinå

till0ödetr ftån skogama bortom
Skogslud.Nä detta offåde började
bebyggas ledde man kloaken ut i
bäcken och låt den utan föregående

rening fttlja våttendnget ner till
ÖstersjöD. Deffå skedde någon gång

på 1920-talet.

Långt tillbaka bestod , vikens bot-
ten av sand. Men i och med ati
man bödade slåppa ut kloak böriade
botten att tåckås av slåm och bankar
bildades av d€ttå snterial.

Under några deceEnier änalrades

alltså biotopen avsevå,rt vid Öster-
sjöls nordösta del. De tidigare våt-
ångama bade e$atts av tåt busklnark.
Denna fitriindring i biotop var gyru!
sam för rastånde småfåglar. Dtjrtil
kom att floran på tippningeo !"r
frodig, vilket berodde på att oroddet
också hade bödat anvåndas som av-
fallsplats lbr det i samhiill€t viixande
villaområdets trådgårdar. Mårya av
våra nidgardsv:ixtq vtixle hair rik-
ligt. De bildade slåmbarkama drog i
sin tul till sig vadårfåglar av olika
slag. Dessutom skapade man i bör-
jan av so-talet bort det öve$ta mat
jordslaget på €n del av den tidigare
slåtternarken. Denna avsloapDing
kom att tidvis vam vattenryld och
hysa miinsder av smådjur, vilket
giorde att många rastande vadarc
gick dringssök åveD hår.

Tippens vegetation wr som lnDls
mycket iodig. Myckenheten av kul-
turvåxter v3r en orsåk till detta.
D€ssutom bidrcg de omnihnda
kloaLntslåppen i sjön til att ftiimja
vattenvä(t€mas betmgelser, s:irskilt
då vass och starr. Täta ruggbild-


