
r.mboskapen, som belade frh! På

skogen ihtn lil I 1940-50'lalen?
Naturligr har det sedån blivii tör viltet
an fonsätta tlampa dessa sligar'

"Startmurslinjs" - efl exem'
pel

Den kraflledninesgata som sträcker

s;g från norrå delen av Turki gården i

Seglingsberg ftjrbi Manlmoss€n,

Svånmuren och vidar€ norr ul, är elt
exemp€l på en str:ickning dåf nånga

fina smäbiotoper dyker upp Arter som

slåtterfibbla, kattfot, låsbdtken, stor

blåklocka, s!åtterblomma, skogs-

vicker, iibast och nattviol står att finna
längs denna stråckå. Dessa marker har

också visåt sig våra intressanta ur
svampsynpunkt.

" Kr af e dningsn iilets- oc h
gatomas lillkomst"

Det ?ir inte sp€ciellt tinge sedan som

dessa linjegator ("linja" på "BGK-
språk") drogs ftam i det sv€nska land-

skapet. I Bergslagen bildades BCK
(Bergslagens Semensamma kraftfdr-
vahning) år 1918, fijr att knla sam-

man elnätet i Bergslagen De åldsta

linjegatoma i våra trakter tir iån
1920-tal€r (se karta här intill). Nor-
berss- och zuddårh)'ttelinjoma hör lill
de örsta som byggdes. Det är i
"norbergslinja" som fiiltgentianan och

brudsponen väx€r.

I BGK:S bolågsordning, som iogs fram

sedan styr€lsen konstilueråt sig l9l8'
stod att läsa: "Bolagels verksamh€t har

lil1 Rtremål, alr säNkilt tör tillgodo-
seende av bebovet av elekbisk energi

inom Be.gslågen p.oduce.a, inköpa
och distribuera dylik energi. Elt
huvudsyfte för verksamheten skall
därvid sårskih vara att anordna ör-
bindelseledninsar och samkörning
mellan delägamas ledningsnå1."

Isqk iktas iill Ade Eriksson, Rmn&, fdr
uppginer od BCK och l€drin8sgllor. Skif-
ter, ö rvålln ingsbe rårle lse. etc.
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Sett och hört i markerna

av 'llikoel Leppdlanpi

Det är mitt inovember. Cråtl och
disigt ute. Från mitt ftinsler hemma ser
jae hur småiåelarna kivas om fröna
från uttbdringen. Eostaka bo/bergl'l nk
och kohrast finns med. Arl'lars hår nog
d€ flesta flyttfåglåma vid det hiir laget
nå!! vinterkvaner€n i varnare och be-
hagligare länder. Sommarvädret 1999

har varit ståbih och varmt. Häcknings-
mässigt mycket lyckat! Sp€ciellt gläd-
jande är alla de skosshönskullar som

"Set och hört" fo.tsälle. dit jae
slutade sisr, vid l/5-99. vid cnien
mstade 65 glutlsdppor o€h en

dvårgmås (lk) 5/5. En rördrom
hördes tutå frän Västersjön 6/5 och i
Östersjöns mitt lås de! 2 sjöorrar 8/5.

Skedånden visar tendenser att öka. 6
ex. sågs vid Lisjöånsar 8/5, 8 ex. vid
Högbymaden 9/6 och 20/6 6 ex. i
Turki€sjön. 3 småspovar srråck1e över
Norrsjön 8/5 och vid Gnien rastade 6

ex. ll/5. D€n 9/5 sjöng trädlärkrn

Svårttänor har setts med 2 ex. vid
Sörsjön l2l5, vid Gnien 4 ex. 2715 och
5 €x. 7/6, samt 2 ex. över Lisjö l8/7.
En ortolansparv sjöng f.ån dunsen
vid Turki€ ängar l5l5. Sanrma

dag tåsl i skymningen hörd€s hela i
spelande dubbelbeckrsiner tiån
Säterångårna, Onien. l6/5 fanns et
60-tal silvertärnor vid Sörsjör.
Härmsångåren sjöng med 2 ex. vid
Surå kraftstation 20/5, 2 ex. v;d
Norrsjölunden l/6, 2 ex. vid is-
hockeyhallen och t ex. vid Näs 5/6, l
ex. vid Maskingatan, Sura, 6/6 saml I
ex. vid Magfo$en 4/7.

Sammanlågt 9 nåktergålå. har hörts
sjunga (bl a 3 ex. vid Tippen, Sura).
Den 2615 säss en åftonfalk (hane, 2k)
vid Cnien. 13 ex. rödbeno. rastade
Alderudden, Sörsjön, 2715. Ett
snåtteråndspår fanns vid Högby-
måden 3l/5. t/6 sjöng €n busk-
sångrre om natten vid Lisjö bruk.
Under sommaren har två svårtå röd-
stjä ar hörts sjunga vid Virsbo Bruk,
I ex. vid Sura Bruk och Skogslunds-
skolan. 2 juni sågs 3 årtor (hanao i
Djupen och vid Högbymaden 4/6 6



Imponerande l0 ex. kornkorrrlrr har

höns i sommar run! om i kommunen.
vilket är r€kordl En vlkt€l hördes från
gärdema söder om Västersiön. Krtt-
ugglekull!r fanns vid Baståsen, T;p-
pen, VärntorP och Kohagens nalur-

.eservat (Mosstätlet). Hornuggl€-
kuU!. vid Frannäs, Getiingen och L
Brotorp. Den 2/6 råstade 3 myr-
snåppor Högbymaden och under

kvällen sjöng en tråslsångare vid
Väst€rsjön. 3 rosenfinklr hördes

sjunga vid sura reningsverks busk-

marker 5/6. Kärrsångåren sjöng vid
Virsbo Bruk 7/6, Magtbrs€n l3/6 samt

vid l'luren, Muggbo. 1416. Flod-

såneårer sjöne med hela 3 ex. vid
Tippeo-reningsverksområdet l216 och

med vardera I ex. vid Kvamfallet och

Nyb.obä€kens utlopp I 0r.

D€n 2l juni sågs en brunand (hane)

vid Turkiesjön. Vid ridhuset i Sura

fanns nindre htckpett med wå
Lrtflusna ungar 2716. Hä.kning ae

mindre håckspen genomfiirdes vid
Tippen tidigare, kanske var det fam-
iljen som sågs nu vid ridhlset Endasr

2 småfläckiga sumphöds har höns i
somma! m€d I ex vid Lönnbrosjön 4/7

samt vid Västersjön 9/1. Den l2l7
sågs en stenknäcksfamili med 3

ungar flygga ungar vid VämtorP Tr€

slenknäckar sågs också bland gamm€l-

furoma vid SkosslundsskoLan 4/8
såmt en badånde i ågelbadet hemma

på Blåbärsvägen 2218.

t millen åv juli iordningställdes dela.
av Hösbynaden. Med en bandvagn
plattades vegetålionen ner ftjr att

skapa optimala näringsmöjligheler fijr
rastånde vadare. Arbetet gav genåst

resuharl ll/7 kunde man se ftjljrnde
på maden; I kustpipår€. 53 kärr-
snäppor, 3 spovsnäPpor och I mo-
snåpp'. Den 30/7 stod 180 tofsvipor
d;ii.

Smålom har selts med 2 ungar i en

tjäm strax utanliir kommungränsen

2,1/7. I början av augusli hiltade en

bilisi €n håvsörn som olyckligtvis
fashat i vilts!ångsl€t efter 66:an i höjd
med Seglingsberg. Omen som var
ringm?irkt logs om hand åv Mia Run-
nerus i Ulvsbomuren. Den konslaie-
rades våra helt tiisk och släpptes

samma dag. Ringmärkningen berät-

tade att det var en fem år gammal

hona, märkt som bounge i nord-
Uppland.

Över Cnien stråcke 7 håvstrutår den

6/8. 24 kustpipare och 5 kusl-
snåppor 8/6. Den l9l8 sågs €n pil-
grimsfalk (hane), 2 skräntärnor, 3

dvårgmåsar samt ra*ande vid maden;

17 större strandpipare, 2 spovsnäp-
por och t nyrspov. Två unga torn-
fålkrr uppehöll sig vid Onien 228
och i slutet åv augusti sägs en ung
äogshök vid Bovallen, Lisjö. Anes-
hök sågs också flyga över Hovmossen

på eftenniddagen den 16/7. Den 3/8

hördes en dikråka skråna vid
Salsmossen.

På pronenad över Bryggeriängen,
Cnien, 8/9 stöttes bl å en videspårv,2
lappsparv och 5 rödstrupisa piplår-
kor. l0/9 sträckt€ såmmanlagt 305

rrånor över Gnien. Pilgrimsfalk sågs

återigen vid Gnien ll/9 med en

ungfågel samt 20/9 med en gammal

D€n 17/9 stod 3L hägrar på Högby-
nad€n. Det rapporteras om rikligt med

sparvuggla från skogama i höst. En

vitkindåd gås fanns med bland
kanadagäss vid Gnien den l8/9. Den

sågs åter på Slorängen l/10. Två unga

och €n nästan gammal havsöm sågs

samtidig! vid Öste$jön den 19/9.

Vid Högbymaden kväll€n 2ll9 fick
Roland Waara och undertecknad
gnugga ögonen åtskilliga gånger. N€re
på valler stod dä en stor kolsvart
vildsvinsgålt på minst 150 kgl Calten
som hade kommit noriftån, forrsatte i
.asande fån över gårdei ftirbi oss upp

mor Hösbyn såjorden yrde i luften.
Den 2319 sträckte ett 60-tål stjärt-
änder över Stor,nossen. Vid Högby-
maden 2419 rasiade 76 kärrsnåppor
och vid Glåpen sågs ll0 bläsand
25/9. En låppuggla sågs i virsbo-
skogama 2919 som också var en bra

sträckdag ldr rovlågel. Vid Gnien

råknades bl a in 142 ormvråkår, 12

{ällvråkår, 4 tornfålkar, 5 sten-
falklr, I silltrut, I låppspårv och
129 trunor. 3/10.äknades 45 sträck-

and€ ormvråk och 3 spetsbergsgåss
vid samma lokal. 4/10 fanns fort-
farande 29 kårrsnäppa, 2 kustpipare
och en småsnäppå kvar vid Hög-
bymaden. Blå kårrhök 4 ex. sågs

sträcka. Bland 56 blåsänder sågs ock-
så en bergand och en skedand där.

Två forsärlor sågs 4/10 trippa orn-
king nere vid Spåneenforsama, Ram-

näs. D€n 5/10 slog duvhök€n en
kricka vid Högbymaden.

Höstens fitrsta gråspett dök upp vid
Åliden i Ramnäs l0 oktober. Cråspeti
rapporleras också från Klingbo l6li0
och från Rövallsmossen 30/10. En ung
kungsörn sträckte över Klingbo l4/10
och över Rövallsmossen 30/10. Slut'
ligen en uppmanins! Håll utkik €ft€r
hökuggla i vinter, fle.a har setts i
södra Sve.ige under hösten.
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Svampgruppen på inventerings-
läger i avfolkad finnbygd

En regnig och kul€n kväll i bö{an på

oktobe. 1999 drog vi i Svampgruppen,
Lårs. Josef och Tom, iväg mot
Nfalingsbo-Klorenomlådet, Bergslag"
ens vålkända fritidslånd. Vi hade fiir
avsikt att invenlera svamp i detta

gränsland mellan Västnanland, Närke
och Dalarna. Vårt låger häde som

utgångspunkt den fina Sandsjöstugan,

som vi ldrärats atr inkvanera av STF

Arosketsen, som arr.nderår stugan

sedan 1986 och driver den som

f.iluftssård.

Inledningsvis g€s en kon historik om
bygden innan vi avslutningsvis rap-
porierar fran svampmarkemas tilldla-
gelser.

Sandsjöstugan, som egentligen heter
Såndsjön Östra, ligger centrålt mellån
de tre sjöama Stom Avlången, Nona
Bredsjön och Stom Sandsjön, i en

bygd som numera ilr totall avfolkad.
Det är en f d hemman med anor från
tidigt 1600-tal.

Det vår fiirst under 1600-lalet soln
detn folktomma skog- och vattenland
började bosällas av finnar. Svenska

staten såg en nöjligh€t att dra nytta av
hiuills outnytrjade skogsarealer genom

å!t uppmuntra finska svedjebönder att

slå sig ned dår. Finnår invandrade till
Malingsbo-Klotenom.ådet som dess

örsta nybyggar€.

Mycket snart kolliderade {innamas

svedjebruk m€d bergsbrukets intres-
sen. Svedjandet fdrbjöds, och finnama
6ck tivnära sig av kolning, köming
och annat bergsbrlrksanknutet arbete.

Eftersom skosen king Bergslagens
gruvor och hyltor började ta slut,

uppmuntrade stat€n loreiagare alt
startå h)1tor och stångiämshammare i
områden som saknad€ jämmalm, men

som hade cod tillgång på skog och

vattenkraft. Detta leder till, att även
Målingsbo-Klotenoffådet exploateGs,
1632 sta&de hyttan i Malingsbo och

mot slutet av l600nalet löljer Klotens
Bruk, stångjämssmedjan i Nyfors,
Korslångssmedjan och Bredsjöhyttan.
Runt dessa industrier byggs bostäder,
gårdar och torp, vars invånare direkt
euer indirekl hade sin huvudsakliga
utkomst av jämhånteringen. Bara
inom eu offåde på 25 kni, dar vi nu
befinner oss i centrum, fanns som

mest - slrax efter 1850 - 27 ställen
med tillsammåns nännare 300 in-

Vid sluiet av 1800-talet drabbas också

denna d€l av Bergslagen av bruks-

döden. Och med d€n ldljde efter hand

bygdens åvfolknine.
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Spår €fter "bergsm:in och kolare"
Det här blev en hel del histo.ie-
berättande, men m€d denna kännedom
om områdets "kuhurhistoria" fick vårå

vandr;nga. i område! en ökad dim-
ension. Och viss! såg vi lecken på

tidigare liv och leverne i denna,

numera totah avfolkade bygd. Det

tinns mängder av kolbottnar, igen-
vuxna åkrar. rester av små vatlen"

kvamar, övervuxna husgrunder etc

etc. Nåväl, en del torp finns kvar,
vilka nunera nlatjas som fritids-
bostäder, så helt livlös är inte trakten.

M€st trattktntåreller
Vi hade fijrhoppningar om bättrc
svamptillgång här ån hemmåvid, men

kund€ snan konstatera att det var inte

mycket bättre i dessa tråkler. Kanske

hade "trattisen" gått till bättre, men ftjr
övrigt hade torkan gjort sitt även i
denna region.

Holnsjön runt
Första dagen var r€gnig och biåsig, så

regnkläder ocb paråptyer kom vål till
pass. vi körde söderut ca 5 km 6r atl
påbörja en vandring runt Holmsjön på

350 m höjd över havet. En hygge fick
snåbbt awerka! innan vi kom in i

mycket fin äldre barrskog på Bro-
mossberget. Bitvis fanns rikligt med

död ved och vi fann bl a stjämtagging
på granlåga. En art som senare under
vandringen åven hittås på asp och

björk i en spånnande blockig ravin. På

ett stålle hiltar vi mäktiga stenmurar

som visad€ sig vara en gammal fiigata.

Några närkvärdigare svamparter dök
annars inte upp under denna blö1a

vandring, nämnås kan stjämrödhät-

ting, stubbmusseron och lukttots'
skivlins. Vl fijljde sedan Svartbergers
väslsluttning nolT ut och hirtar oliv-
slöjskivlins i en mosse, stinkspindling
och på en våg vid Holmsjön växte

Fint fynd på kolarkojan
Sent på efterm;ddagen exkurerade vi i
Såndsjöstusans nårmaste omsivning-
ar. Ett fint CDrridri,rs-fynd gjo.des,
nåmligen grönkötdg spindling C ndli-
calilr, son växte i bå.jord på den av
STF-ketsen byggdå kolarkojan.

Det var en härlig känsla på kvällen
när v;vål ått eld i vedspisen och stållt
den varma maten på borde!. Sedan
vidtog mikoskoperingsövningar på de
koliekter vi plockai med oss från
skosen.

Mihroskapetii8sövninIrj|.le pö k*i en.

Dag tvä sken solen och vi utgick från
baslägret och vandrade nonut över
Avlångsberset mot sjön Stora Avlåns-
en och åter öve. Nåcktjämsmossen.
Biotopema var omvåxland€, allt mel-
lan kalhyggen, ungskogar, mossiga
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iildre barr- och blandskoga. och myr-
nurker. En skön upplevelsc var den

vrckrn blå kärhökhanen som svepte

låct över ett hygge, med typiskt v-
sriilldå vingar.

Ny bekitrtskrp
Någm intressånta rynd giordes denna

dag, exempelvis enkel låvklubba. som

värte i mossig jo.d på körväg. En an
som ingen åv oss iidigåre sliftat
bekantskap med. Värd alt nämni är
också sroiikremling som våxer på

.ulinade kemlor. i det här fallel svan-
ktemla R s o nigticans

Så konl vi smäningom till restema av

io.per Avlångsberg, någrå husgrunder,

en delvis raserad käilåre och gran-

planterade åka.. Förste begyggaren på

della ställe nåmns från 1660 o€h var
dagsverksiorparen Hindrik Matsson.

Avlångsbergs siste a(endator till-
rädde stållet 1905 och lämnade det

1913. Hans nann var Gustav August
Fredriksson.

På det igeoväxande gårdstunet växte
en jä(erönn och på dess grova stam

fanns ett b€stånd åv den ovanliea och

rödlistade vila vedfi ngersvampen Zer-
rand eprr'oa. Kanske sPilade rönnen
som en liten plantå då Custav August
kom till Avlångsb€rg, kanske plånte-

lad som torpets vårdtdd.

Viil på viig h.m igen var vi fast
beshnsamnu au någon höst Iramöver
årervända till denna spännande bygd.
Numera vet vi också å!i det finns en

mycket spännande och intressant
hisroria bdkon Iinskklingande !orp'
och brckstunamn som Kockoraihll.
Pickasoppi och Pekka Anders.

"BERGSNIÄN OCH KOLARE"

Vi tianiör ett son TACK lill Aroskretsen

Gpeciellr J-E B*gelin) ftjr lånet av den nna

S.ndsjösruqao. vi vill också hedn den sede
någor år avlidne eldstjdlen inom STF
AoskleGei. Holger Bekdus. Smdsjösrugåd
ligger nir i timbygden och del våelte
HolBes inlless€ och nyfikenher på de@
tdkt. He sdg sod sin uppgift arl söka Lm
uppgift* on d€n som ridigre bo1l kins
sjöma Avlången, B.edsjö. och Sedljön.
Måteiial.t skulle prcsenteis i 'nAso unda

libbd fom', rcn Holger siälv skrev i
örcdet riu sk.ifien BEROSI\,I1{N OCH

KOLARE, Det ii. u deM som vi hlimtat
histori€skrivningen i v& uppsab. Ska Du
besöka Malingsbo-Klotercmråder Ekon-
menders de.na skrift och den ldlt ded

I'lotiset ..

Vandrande varg

villkor. SNF har lillsammåns med ån-
dra orgånisationer och fdrclag fdr-
handlar fråm regler ftjr ett nålur-
vårdsånpassat skogsbruk, inom ramcn
6r Forest Stewadship Council (FsC).
Den som följer reglema filr anv?lnda

FSC:s niljömånke.

Sverige tu båst i vädden på FSC-
skossb.uk. Ungegr 40 procent av
skoEsbruket i Sverige iir Fsc-rnii*t.

Vad är en nyckelbiotop? .

Spridda övcr hcla landet finns små ::r:
omddcn m.d stor biologisk mArig

bevarade. Många sådsnå
Suråh nmårs komrnun. D€
nyckelbiotoper och år oåscr '

ande skog i ett hålt brukit
landskåp. Många
och djur kin fit hoppnings
sig iån nyckelbiotopema
öwiga skogen om den br
stöne-nåturhlinsyn i fi'amtii
klan.skå alla nyckelbiotop

nu den vihi8aste åtgtud:n iör _aft (restaureringsåtgarder) for r

rådda hotade arter. M€n skogsbruket ianere sitt U-ib€iålta sina nalun
måste också anpas3as till natur€ns

skdv€n i Mergus l-99) utgör
tull lyckelbiotop. En de
biotoper skall' låmnas'
uweckling'aid; skall hal

Vad är FSC-märkt skötselplaner för-ätr bevarale!4
Hå$elhagen vid Bovslle!sl(ogsDruK? beskivs 

-i dena nu, ner,
Biörsbolunden & båda exemDel

Att skydda mer skog i rcservat & jusl 6;råd.n son krlver viss iko


