bland hörjag åldre miirniskor beräna minnen hur de son bam plockade €r
bukett med kattfot i nårmaste beteshage. Et! starkt minne som jag också sjålv
har från de steniga och kodbelade hagama king Eliseberg på 1950 - talet.
ldag
det låogt
och glest mellan kattfotens backar. Många
kattfolsbackar/hagar lir förvandlade till srerila bannåtlor under ganars grenverk.

är

till

Var har du "Din" firmast€ kattfotsbacke?

NatufsnOkaf na

En som tidigt insåg feroma med "modem' skogsvådspolitik var historikem,
dikiaren och tånkaren Alf Henriksson. Dikten rcdan skevs för drygt 40 & s€dån
05 juli 1954). Det tu sanma år som SBF (Su'åhammars Biolosiska Förenitrg)
bildades.

(Barn- och löräldrarve*samhet)

Når man tdgarvuxna hu. ds bl6v nålur'och niliöinu€sserad€ så nåmner de
o(a sin bamdom, sin morlår, ibland någon lårar€ ell$ l€dar6 som gsnom sin
een ånruslasm lön d€rn in i.alurens undsrbåB våtld Nalursnokarna åI
N;rurskyddslöreningsns sålsning på åx våckå och rind€hälla kårleken och
kunskai€n lillnaluren hos bam. vl våndår oss iförslå hand iill ban upp lill12
& och daras födldlar, gårna m€d ge omamma aktivilet€r'
Barn mär bra åvkonlåh med naluren, d€l &num€la vol€nskapligl b€visat.
De lår bållr€ molorlkoch blir rnsrharmoniska. Sä ut med ungarna iskog€nl

Om hundra år
Det skall sitta €n ganmål man Fårför snrgans dörr
och sucka tyst i den flyende sommardagen:
"Om du visste, mitt bam, vad hiir var våcken fön
innan vi fick den nyå skogsvårdslagen.
Då blonmade timjan och katdot i solens ljus
och mårcr och prästkrage lyste i hasslåmas glänta.
M€n nu if det båm granris utomhus
och inga violer och vivor air lång.e att våit..
Förr hade vi något som kallades hage h?ir,
en förunderlig plats dår koma bland nattgtm fick beta.
Då,r susade bjdrkar - vet du vad björkar är? och dtu hoade göken om aftonen, skall du veta.
Ur löwerket jublade fåglama tusenfalt
och 0:irilar lysrc
d ålh de blomnandc grdsen.
Men nu ft det ba-ra granris överallt
och kvävdå ärlängesen hagens levande väsen.

bl

Massafabrikerna nNllrar i fiiirran och mal
år efter år sinå ständigt klenarc stockar.
Och jag är den ende som minns min grönå dal,
det förmörkade paradiset som skimrar och lorkÄr.
Det ledde en stig mellan ekåI och hågg från nin dörr
till nattvioler och slånergubbar i hagen.
Om du visst€. mitt bam, vad här var vacken förl,
innan vi fick den nya skogsvårddagen."

(l5juli

Natu6nokana vill g€nom nalutupplevels€n vlsa på €n väg lill inslkl om
nånnlskans lörlulland€ lillnalur€n. Vlvillaltbaln som vät6l upp i
SLirahammars kommun ska lä chanson att mÖia €fl snörulande igslkott, €o
krålande daggnask€116ren Järgfann, tladdland€ liåril Och dotla ska kunna
ske inåftelen av hemmet, dågis elc, hell €nkoll dårb8rnen vislas ivardagen
Genom gomensamma utllyklel {åven inomhustråilar) ska viUpplova
ullsammåns, Uppiåcka lillsammans, undelsÖka illlsammans och Fundera
tillsammans vad alll d€tta l€der lill. hurvåra upplåcktsrår knutnå lillnalur€n
och ylt€rsttilloss månniskor. Earnon gÖr som du gör. sållan som d! såg€r,

Kontaktpersoner

lö

bam!€rksamhsten

år;

Madel€n Sköld

Tel:311 45

Ni kan också kontakra ledarna nedan lör infomelion.

ft van all vislas ulo inaturen som också blir van vid att
ta hånsvn tilld€t som 16v6.', Med den parollen går vi in iaösl6l mod all lä
iqånq bå,n/ungdomsvelksamhel ivär lörcning. vålkomne msd anmålan.
'Dåt år bara d€n som

Två inlroduktlonsxåtlar sk€r nu på d€n lldlga värk8nl€n, enllgt nedan.
Fortsätlninggn beslämmer vi s€dan gemensamt,

Sönd6g 20 åprll. Semling vid Ekångssllgons kl. 15.00. Vitillar och lyssner
på låglar i Kohagen. KoNgdllniflg./fika. L€dare: lvllkåel L€ppålampi315 24.

söndåg 27 aprll. Såmllllg vid Slonhusel kl. 15.00. Vi lät oss om låglar och
våner iHongårdsparksn. Medlag lika. Leda.e: Tom Såvslröm 337 29.
Vid utllyklernå gåller gummislövlar, oömma kläder, likal bår vi helsl
ryggsäckar. Tag med kikarc du som har.

1954)
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Verksamhetsberättelse för Naturskyddslörenlngen
SBF Surahammar år 1996.

Vecka 40 genomtördes några ekliviieler i p.ojektst 'Handla miljövånllqt'.
Söndåo €r'l0 Prom€nad runt Hovmossen.
Onsdaö 16,/10 Möls. Nalur hån surålraklå.. oiabildå. av Mlkasl Leppålåmpi
Onsdåa 13/11 Möt6. Fäglar iAÖoga kommun liåmsi Hjälmårcn avUlf

Srvr€ls€nr Tom Sävstlom ordt, Ma anne Svåd Nllsson vlc€ o.dl.' Mikasl
L6;oåtåmoi sekr.. Flank Nilsson kassö( sshl ledåmöler Kj€llAnd€rsson'
Co;1yÖhman och Lårs P€tsson. Suppleanler Måruår€tå Holm och Kennelh

Nlelsen.

Eriksson.
Söndag 24111 Prcm€nad king Lundbo, Nybo och Flset.
Onsdag 11/12 Möte. Fiållvandnnq ibild av Torbjöm, Janneoch Conny.

Väd-koniaKblåd har ulgtulls med 3 nunmol (23 ver dubbehummor) saml
medlemsmatriksl.
T€ numm€r plan€ras l& 1997.

Flora- och taunavård
Arb€l€l m€d våra projeK vid Muren, Sandtop, Kohagen och Billsbo har
fortlöpt. Vlnlerulloddng av smålåglar hår bed vils iKohågen Vid
Nor6jötomet har 12 st smålåg6lholkar satls upp och vid Trugsbo 6n
kattljggl€holk. Fågålholkår i Murcn, Sand, Kohaqån och Billsbo har
konrröilgrals och undelhålliB. Eli såmaÖ€lshar inlolls m€d ASSiDomån
ångå€nde tlo€vård ilund6. vld Dsgran såmtOrmkårret. Slytöjnlng har
u[6ns pä 6n KungKa s spi€-lokalvid Slon€rnen. Våstsura Gård har samrått
m€d lörcningen angå€nd€ slyröjning och gallring ivåslsula €khag6.
Föreningon har lramlört till Famnåsr'r'lBbo hembygdsf&åning au h€la
Aspbacien iRamnås bör belehåvdas rör åll gynna lloran iomrädetoch
f&slaget har mottagits Posllivl-

vårens ssmmankomslsr:

lnv€nl6rlngår

R€visorsr Lennårt Eriksson och Roll And€rsson Suppleant Hans Nilsson'
F€or€sentanl€r i Kommun€ns rnilÖråd hat väIil Tom Såvström ordlnalie och
Miiael L€oDåtåmpi ersåttare. Tonlogde Kl€llAndsrsson och Yngv€
Petr6rsso;. VålbslsdninE hår vatit Yng!€ Petl€rsson och B€d P€tsson
Anraler modlåmrnar vår d€n 3l/12-96 2.to st, varav 49 st tamili6medlommat.

M€rgus

Söndag 14/l NyåFvaoddng'Stenlorpsrundan',
Onsdåa 17/1 Möle. 'Medlemmarnås bildlvåll"
Söndå;4/2 Prom€nad ldn Btuk€i lillSällen och Kohågen.
Onsdaö 14/2 Möts. B:ld6l ldn Siola Sjölållot och Rapådalen av ToÖjörn
Holmsledt och Jan Pell€Isson
Lördao 9/3 Uoolekväll r Uslrånqsbo.
Onsd;o 20/3Ärsmöie.8oo Nilsson visade bilderpä lsmal'Måndiskor och
kullur l-vår hembyqd'.
Måndao 8/4 Sludl€r avllvlllåglar iLlsjö
Onsdad 174 Möt6. a€ngl Strdh kån våsl€rås visad€ b der kån svenska
liåll€n mod hrlklnhg Pä kå våxler.
Lördao 2714 Faonlnq åv släiierång6n I Mur€n
onsd;g 1t5 Ö,pelhöle på Folk€ls Hus. Per Butgervisådo bilder och
berållade pä l6mal'Värl6r på monotslid'
Måndag 2ol5 Blomsl€lkvärl blånd lornm'nnen lvåslsuta
Lödåq 1/6 Nalllågsllyssning Våsl€rsiÖn runl
Söndal 16/6 Vanaing ihass€llund och orkiddkårr vid I d Degan iLisjö.

Måndao 2416 Blomsl€lkvälli Elingbo backar dårvinbjudil lokala LRF
Måndåö 1t Blomsle*vån i Aspback€n, 8åmnäs bark och Lönnbromoss€n.

Höståns sammankom6ter:
Lördag 3rl8. Ångons Oag m€d slålteQille iMuGn.
Söndag 1dB Prom€nåd i Fåtmansbo urskogst€serval

Kurser och sgmlna år
Vihar medverkåt isamband m€d kommunens aöete

med JÖrdjupad

översihsplan tör Suraham mers tåtorl. Salas kalkmad(er var löremål lör
studisr I juni månad i lånsJörbund€ls regi. I decemb€r m€dverkad€
ordlörandon på skogsdag på kansliel i Stockholm angående miljönåIkning av
svenskt skogsbrr,k. Tom harockså d€llågil vid skogsdag llanlörSala pä

utmårksls€r
Ordfö€nd€n tilldelades C€nlems miljÖp s 1996
plakiiski naturvådsaÖel€.

tff

åktivl och €ngageral

Skrlvelser och ytlranden

'

Förening6n har godkånl alt sommarstug€ågaron I Mulen lär köpa mark av
STORA,
'Vihar medverkåt och påv€rkal vid revidoing av Hettgårdspark€ns

skölselplan,

Lödag31/aSvampuillykttill Hälsmufie€el siraxnorrVksbounderledning
ev SvampgrupP€n.
Söndag 8E'Xultu/nusens Dag'm€d lema Palker' Förcnlngen guidade

Fågelråkningar her genomlöds und€r våren iUsjöomddel. Svampgruppen
har rorcåfi inv€nteririgen åv kommunens svanpllora. Förcningen har dolgivil
kommunen uppgitt€r lill nyck€lbiolopsinv€nts ng på kommun€ns mark.
Framtagands av lik and€ uppgilter tillSTORA har inlells.

i

'Gemensaml med Nal!rklubben löleslagit skydd lörvådotulla matker i
Dj!p€bo.
'ASS|Domån ha( lillskivils angåends naluryårdene och sköts€lprcieK lör
Degranområdel.

Hsfigårdspa*en.

l8
19

M

' Ridninoon iKoFaEon hal vail löt€mållor b€handling mellan
Nalurskiddslöt€nins€n, kommun€n och Flidskolan
: ionmi,nsaoice trårtiosats om aLu-Dloj€kl bvsgand€ av plalllom vid
Våst€lsion och vid Llsiö ängåt.
' viha;rcmissva€t på konmunens olika bvggplanor'

Elt i1!Tiunmr lör 3Erfip€ll
Dskr bol,r s4cr si8 ha upptSch ttt ffi-

iE värcr bitlt! till liu&l fl tnmo., U6;n.d.ki6c!4cl F1t@lo Xåihåtsu Kdh.

"Uppsnappat"

Ryokxrytr

Förenlnoen

I

har vår msdlemmår i FÖråning€n Varggruppon Svåmpgruppen

hår Inkö;l €tl blnokulårl llusmikroskop lö. sludierav svåmp l lånslörbund€is
slvr€ls€ hår vl t€Dr€senterals g€nom Tom Såvslröm
ti,".e.at som ismissinslåns lil kommunen iviKiga natuF och
.lrråat"'nåen. S"tnårter"r ted åndrå natudÖGningår llånel harvalil posilivl'
liksom samaÖslst n€d d€n lok6lä henbygdslörcningen.

iiii.r."." t.'
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Awerknin8 hota! fodfa..nde No.rlands
rskoger 100 av
a00 skyddleärd, skosår iJokkmokk har aw..kars @h ny.,wcrkninBar pl.ncrds. D.r vis,..n invcniding 3om g,on3 $ SGs.r För.,
Nåtu.skyddrtör.ninr.ns lokålå skosssropp i Jokkmok[.
f,

nligtgrupp€n!.appon bö.skogsbruk sroppås h.hi dc 105 ft€st

skyddsvärde skosrområdena. I övrisa om!ådcn bör skossbruk r rå

"Allt som existera har sin
besliimdå plåts i l(Ietsloppet. lngenring år ovikdgt
eller överflödigt i denna

Förhoppningsvis har alla medlemmar i fdrening€n erhållit ett exemplar av
vårprogranmet 1997. Om inte, hör genast av dig till någon i styrelsen. Som du
sett gör vi några udlykter dä vi riktar uppinårksafirheten mot eo speciell och
intressant fågelart. Homugglan (30/3) i Lisjö och nattskiinan (14/6) vid
Timmermoss€n. Vigörett tidi8 morgonbesök i Ulwam€ns aspskogar - en
garånterat "pulshöjånde" upplcvclscl I a gusli som va igl slåltergille i Mrrcn,
inle an ftrrglömma. Då kavlar vi upp ånnama och svettås litet för vån
gemensanma k0llurarvs bcvarande. Pä inomhusmötonå bjuder vi på intressanta
bildvisningar och föredrag.

Utöver de i proganmet a\aserade aktivit€tema avser vi att åven denna vår rilkna
åglar i lisjöområdet. Vi tar €n tur i Suras hergåtdspa* påjakt efter våryrimörer
och vi planerar en visning av "ådla" marker i Våstsura. Om detta annonserar vi i
VLT, SuJavision etc.- så håll utkik e{i€r Naturskyddstiir€ningen!

Cn-AFP)

naturskogar f örsvann

'14;4/"å"/4-':;)

Vårprogrammet

på cn pd'

s.dårndo'ts.h{I.r-o.dl.'t@
..,:!slLrdc E t t Md dir 56d!.tu
6cI vEE d[ liudct w .n $gnlkv.trt f!u-

öv'lor

Und€rår€l ier 6 sl prolokoldöda slyrels€mölen hållits
De; la åpril anodn;des 6tt bildprcd€m iFolk€ls Hus m€d Jan Töv€
samarbet€ msd'våstmanlånds Nåludolo'

i Holtrido to8 fNla

srin orud.mlM rn shiir.tc.depd
vårr bålhc lnr d:t &trr. Fötst PröYrd€
lM D.d pyiot hit - mn u(a! l!.ulltl

storå rörelse som får liv åat
uppstå, frodas och dö.

Kr€tsloppet ser till att
nytt liv kan uppkonrna dår
ert annåt tagit slut, ått resuNer kån utvinnas ur d€t
använda, Utan ketsloppet
finns ingen ftirutsättning för
liv. Kretsloppet lir den nåturliga processen i motsats deo
linjära utvecklingeo som for"
mats efter lagar som vi själva
stiftat utan hänsyn till att allt
i vår vä,rld hänger sarnman"
l<rctsloppslöteningpn

VARG

BEVARA
ARTRIKEDOMEN
lvedqe harikdvit unde. konventionen om
biologLk mångföld Gh dåhed lovåt ått
bevåra vår svenrka .nångfäld. O€t innebå.

ått bevärå variåtion€n åvgener, art€r och
ekolynem, Men vå.t !ätt ätt lwa och
utveckling€n i ramhållet de renane hundrä
å.en påvelkå. må.9falden. Miljö9ifter och

kehilålier, lö6urnin9 och öwrgödning
nör ekologhka pro<ess€. o<b då.med
o<ki fOrqt3åttnlngårnå för vått- o.h
djurlamhåUe.. Den intensif ierade må.kanvåndninsen ivårt 5kos! och jordb.uk hå.
hittillr för med ei9 åtttörut!åttningarna
fö. mångfalden har fö6åmräts åvtevåi.
Mindr€ån fem p.o(ent åv stogen här tvar
5in kä.åktår åv naturskog. VÄtmarker soF
år artika hiljöermed många hotade €ller
!kyddsvådå artea h.r minrkat kräftigtde
För

att.ådda den biologkka ftångfål-

den måste vivärå b€reddå åft åndra vå.

ti\.srit.
2t

//tt'q.i

Cat,

c/t

I, I -l),

Att åka på

mässå och ta

Trollhand

intrYck!

laflt Då ett Arendå 2l torum i Älvsjö Fick diir lysqna På några
foåtasare toih Susanne elvengren)och här iir några 'irasei' (cilar) från

Jas har

föreläsarna som fastnade i bakhuwdet på mig. En del känner du ig€n som
garunal "skåpmåf', Irlen iir d?irför inie mindre viktigt idag. En del stämmer

måhhda dll eftenanke....

* Den

enda tillvlixten fu fotos].ntesen - ållt ånnat är konsumtion.

* Vi använde.mer
* Maningen

=

nåturresurser än våd som

omsorg

* Klyftoma mellan rika
* l€v

nybil&s.

Belöningen = delaloighet.
och fattiga ökar.

så det syslem du lever

i gynnas

är en uppmaning till jordens folk
att leva i samklang med oaturens ketslopp

* Vålj€r

du kött ftån nötkreatur och lamm som betat på ogödslade iingsoch hågmarker ftilmjas växt- och djurliv och ett vackert landskap bevaras.
du val som Påverkar naturen.

* Två] och såpa är oftast lika effektiva som de miljöskadliga kemikaliema

* Tvätta inte bilen med stårkn keniskfl ol€del på galän eller utanför
gaflrge!
dllcn bilvlrdsnDlilsgrring nnshrtcn dll r€rringsverkct Anviind
mi Iiöm:irkta
^k rengöri ngsmedel !

* Varje konmun bör öka anvlindningcn i! loknlt producemde livsmedel.
Lokal:r odlare och köqroduccnbr skn förse oss m€d 8rönsaker. mjölk'
kört m m. Resultatet blir en levande låndsbygd_ mindre EÄnsporcr - bättre

miljö.

* Kommunen

ska ll organisationer och enskilda till hjålp i sitt arbet€, men
ansvaret för att den ekologiska vågen föl.js vilar På korturunen.

* Alla småinsatser blir betydelsefulla niir
"En

so

llssnude och bB intrlck"

Den som hittat på det svenska nanmet
på denna svamp hår varit kludg. Del år
niimligen mycket vål passande, någol
jag kan intyga, dåjåg tuIlIIit den på två
lokaler i Surahammars kommtm. Bådå
Snden har giorts på salix (viden) som
den frårns! tycks fbredra som våxlsubstrat, men den kån åven vilxa på håssel,
Den ser ut som ed trollhand (-hånder)
med många "skrynkligå" och "vårti8a'
fingrår som liksom geppar om den

den våxer. Trollhand
tillhff ordlichenoides
Hpocrcopsis
ningen Ascomycet€r (sporsåckssvampar), dä sporema ligger vål ordnad€ i
gren på vilken

* Agendå 2l

* När du handlar gör

Tom Sörslfim

många utför deml

s.k. asci (sporsåckar).

Den har sydatlåntisk utb{€dning och
tycks öredra att våxa på ved vars nedbr)4nirg påbödais åv ett vanligt fltre-

t/rrenocrarara.,r4 Trollhand år, till skillnad

kommand€ skinn, kantöra
rde

fiån kantöra, en sållsynt svåmp.
Ett av mira $nd hilrrör iån Usträngsbo där den våxte på €n tåmlig€n klen
salixgen NO Bosjön. Andra fyndel,
som

\"I

rikligt på stora fiuktkoppar

siorde jag på Grådållgån, ett våharksonråde stråx söde( om Hökebo i
Seglingsberg. Jag visade Leif Blomkvist hw svanpen ser ut och fick en
synnerlig€n Eåffarde illustration av
arten, vilken kan beundras hår intill.

Okänt blir kiinl
Liknande och många andra ft)r
Surahammars kornmun helt
okihda $erpd bhgenorn
s\,arygnlppers ilN€rteringsverksamhet nu

kilrda. Vi hoppas
också att inEessel
för svampar ökar
och att denna spihnand€ växtgrupp

tydligare förs fram
och uppmårkminst av natur-

vårdsskål!

