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Karourzofurco
Skonå våmosskogen från ,verkning!
I bö{an på oktober var jåg lillsammaDs med Mika€l Leppälampi till d€n gåmla
granskogen vid Vårnossen i Lisjö. Vi skulle dår littå på ett duvhöksbo samt sc
om vi kunde återfinna den sållsynta vågtickan Oligoporus Mtlosu:, vilken izg
hitlade 1994 vånande på en murken grov ganlåga. Sarntidigt som vi kom, anlände fyra svampplockare till platsen. Ät varsitt håll drog vi in i skogsdunklet.
Ener l0 minuter hade Mikåeloch.iås konstalerat att ldkboet var kvar och vi hådc
hittat fina fn*tkroppår åv våglicka\ på sanna låga som tör lvå år sedan. Vi häde druckit vårt kaffe ocb pratal om att göra €tt försök alt rädda denna mäktiga
och f:ingslande skog.

M€r8us utges med 3 nummer per år och iir gralis ör medlemmama. Bidrag
(uppsatser etc.) välkonnas. Adress: Mergus c/o Tom Såvshöm, Sl€nbovågen 12,
73534 Surahanmar

tft.

0220/33729.

Vi i natunkyddsföreningen årbetar alla mot ett och samna mål; vi vill väma
om naturens mångfåld, öka månnhkors miijömedvelande och handling, helt
enkelt vilrna livet. En ekologiskt bållbar utveckling är vårt slora mål för allt d€t
arbete vi lågger ner på mölen, ku$er, infonnation, exkursion€r, ja e*elt uttryckt
alh vi gör inom Naturskyddsföreningen.
Bli medlem, Båsta sättet att stödja verksarnheten ff att bli medl€m. Det koslår
230 kr. (Fullbetalande) då ingår tidnins€n Sv€rises Nånr. Familjemedlemsavsift
30 kr. Sålt in mcdlemsavgin€n på poslgiro 90 19 09-2.

llorr- och fnoorvlrd. Vi gör *liva nahrrvårdandc insrtscr i M rcn, Kohå8e ,
Sandlorp, Billsbo och Nonsjön. Vill du bli €n *liv natrr- och kulturlandskapsvårdåre år du me. ån !,iilkommen!

Tillbaka rill bilen anliinde vi sarnlidigt m€d svampplockåma och ålla had€ vi nolerat avsaknad€n av "tråltisaJ" och åndra malsvåmpar Av sällskapet fick vi veta ått
Vamosskogen var deras speci€lla svampskog och at den und€r normala år ger
goda "skördar". Vi i vår tur informerade om afl skogen iir aktuell för awerkning,
vilket utlöste en "häftig" r€aktion tillbaka. Men vi åmnar försöka få den skyddad,fortsatte vi, varvid vi tillftågades: "Var och hur slödjer man en sådan akiioD '.
D€t är viktigt alt vi i Naturskyddsföreningen fortsätter arbelå fiir stör€ håns]'trstaganden inom skogsbruk i alla fonner (rqning, gallring, slulawerkning), för
skydd av biotop€r och arl€r. Delta ska ske genom dialog med markägar€. myndigheter och andrå inblandade. Trots an vi ofia betraktats som obekväma har vi

v nnil

förslåelse fijr våra synpunkle..

Numerajämstålls miljömälet med produktionsmålet i Skogsvårdslagen. På senare
år hår också cn åtitydföråndring skelt inom skogsbrukel. vilket förhoppningsvis
framgenr kan betyda att vårdefulla biotoper och hotade ancr kan skyddas och bevams, ävcn Llanför resewaien.

För€ningsärenden och frågor dårom, kontakta någon ur styrelseni
3028?. Mik..l L.pptlampi I 1524,
KjellAnde.sson ll7ll, Madanne Svård Nihson30276, ConnyÖtumån 30959,
La6 PeBsn 16262, Suppl.anl€r MaGar.la tlolm I5961, K€nneih Ni.lsen 13852

lom S{vströn 11729, Fftnt Nil$on

Såkert är vi nånga som känner igen oss i svanpplockamas r€aktion so'n den b€skrivs ovan. Åtskilliga gånger har vi tvingals se på hur svamp- och bårskog€D, vår
"egen" rekreationsskog, på mindre rin en v€cka. förvåndlåts till oigenkiinnlighet ett kalhygge. I Naturskyddsföreningen kan Du bli med och försöka rådda hembygdens sistå naturskogar.

Slöd vår sktion fdrskydd åv Våmossens grmmelskog!
Omslagsblld: Rödspov. Teckning: Mikå61 L€ppål3mpi
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Naturtillgång hotas

Färmansbo urskog
Urskog
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en mer fåntasieggarde be-
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n:jnning iin naturskog. Båda

"Vivittsköta marken på varGäifl"i

anviinds niir man pratår om gamla skogar. En urskog är egentligen €n skog
som inte bår nåcra spår av månsklig
hand, men då dessa knappasl existerar
brukar man kalla gamla naturskogar för
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Vi måste råddå Sångkjirrsbåcken och Djupebo!
I Natuskyddsffjreninger ger vi vårt tulla stöd till Ramnås Virsbo Naturklubb och
deras arbet€ med flomvård i Sångkå.rsbacken. Alt naturklubben f& fortsätta på
sarnma vis som tidigare år är enda garantin för att den unika floran i backen
bevarås och utvecklas. Sångskånsbåcken utgör ett myckel framgångsrikt och
positi\4 naturvårdsprojekt som int€ f:ir förspillas.

i

Tillsårnmans med naturklubben, markågama och ö\Tiga boende Djupebo
engag€rar vi oss irlst nu för ått h€la b]fl ska bevams och få leva vidare med
orvarande karaktär. Vi hoppas på nödvrindigt stöd från Surahammars kommun
och lånsstyrelsen,

namnen

vi finn€r hår inle iii
äldre än 150- 200 år, så har den ålskilligr fler år på nacken än de åldslå kulturskogama som då d€ år omkring 80
a' slutaw€rkas. 80 år år ingen åld€r ttr
en Cxan som kan bli ca 400 år, €Uer för
Åven om skogen

en tall som kån bU 800 år gammal.

Utnårkande

lör

gainmal skog är inle

bara att flera träd har hög ålder utan att
dår ocksä finns både döda och dö€flde
träd, sanlidigl ned unga träd som ftjrsöker konlunera med varandra om de

lev€r

lvlargåreia Horm, sryrelsesuppleanl sedan å6mölet 1995, harlltllat lrLlannan
on i Ösl€rgörland och dårmed låmnal 'su€-kr€Is€n'. För h€an€s insats€r i
slyr€ls€- och för€ningsarb€t€l riklar vi ell varml lackl l\rargareta medverkar i
d€lia Msrgus.nr m€d sn linslämd beskrivning av Fäfiansbo urskog.

Oubbolnumm6r
Som Du kansk€ uppmårksammal hår vislagil ihop
nr2 och 3 - 96 illen dubbelnummer Nummd 1 -9i
b€råknas ulkomma il€bruårl Vålkornm€n m6d bidrag
(uppsatser, nolissr. lappon€r, po€sl etc llll skifi€n.
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lyssna iill de sparsarnma ljuden. Tofsmesamas ljuså kvitter, en korp långl

bonå eller tnnnmandet fiån någon av
skogens tre håcksp€tlad€r.
Fårmansbo urskog är ett naturres€rvat.

Det inn€bår vissa r€striktioner för b€sökaren- Skylt med infomalion finns

ljuså luckor som bildats når ell gammalt träd rarnlåt omkull. I de gamla

Tackl

känn stiilheten, dofien av skog och

tråd€n
miingd olika irsekter.
Mtuiga fäglar, svampar, lavar och mossor är också beroende av den gamla
skogen. en oalurskog har dessulom ett
pålåslis{ inslåg av lö\aråd, tex åsp och

björk. Del gör skog€n ljusare

och

mångfalden $nnas.

I Flirmansbo urskog kan ma,r vandra
nmt på en stig som iir 1,6 km. lång. Då
och då f& man kliva över gamla lågor,
som de omkullfalha tråde. kallas
Många av dem föll under en storm på
so-talet. Tag gäma en paus då och då,

på platsen. Njlta av skogen får D
däremot säma sörå i tulla måttl

För alt nå skogen måste man först gå
1.2 km på et skogsbilväg. Har du möjlighet att tå cykel så gör gäma d€|. Ska
man vandra dit och runt skogen behöver man nå$a trmmar på sig. Tåg gärna med matsåck. Kaffe smakar vål aldris bättre än på en utJlykll

