göra inlrång på den mesl privala delen

ttSandkilen" - vad som blev
kvar av odlingsmarkerna
vid Sand

av rorp€ts ägor. Så vår det

ftam

vid

Sand

iill niten på 1980-tål€t,

skogsbolaget Stora byggde

ny

vars sträckning drogs litet

€xernplår av gentianor på en moränhöjd längre västerut, så denna torde en
mera eång i tiden varit vanligkJing Sand.
då

väC,

diskret runl loge och stugknut. Mot
logens södra gavel kom den ursprungliga och den nya vägen att bilda en kil
av den kvarvårande iingsmark€n, och

fdr oss i

Nåturskyddsldreningens
slåttergille var namnet på kommunens
minsla slåneräng giver.

i

vis blev aldrig aklueilt. Något år
tidigare hade jag funni! lolårs-

I

Naturskyddsfijreningen började vi
diskuterå insatser ftir att rädda den
spillra av änssmark som nu fanns kvar
i o'nrådet. Ingrid Ålerberg och jag

själv hittad€ 1993 ensraka "ldF

krympta" ex€mplff av gentianor på
Sandkilen. Och inte bara dessa. Där

fanns också de arter kvar

som

ger vid handen alt d?ir €n gång tunnits
en småskaligt odlingslåndskap med

Lars-Ture Nordin 1989 fann

den

varande Sandkilen ?ir med andra ord
vad som blev kvar av de foma :ings-

vacker och vissa år riklig! 1iukt"
b:irande apel. Kaffe i båcken intill når
apeln står i blon och ljuder och sjud€r
av humlor och bin utgör en trevlig

En promenad

torpets omgivningår

i

tallplanteråde delen, fdrulom den
hagar
och
ängår.
Odlingsredån nä'nnda Silteentianan också
åkrar,
rnåIken vår i huvudsak belågen söder backnejlika, sva$kärnpår, kattfot och
och väster om torpet. D€ssa marker låsbräken. Vid påfiiljande invenleF
skogspiant€rådes på 1950-talet, vissa ingar noterade vi också knippfryle,
markavsnitt har fritt igenvuxit, mindre pillerstan, smul.ron, gråfibbla, svinareåler nårmast bebyggelsen har rot, liten blåklocka, jungFulin och
fftrblivit öppna, d:ir d€ sandiga åkrarna ddrgräs. Annat intressant som ryms
med tid€n mer €ller mindre "narurali- på dessa kvardrahetrar är luddhavre,
serats". På senare tid harjägama vissa stagg, blåsuga, ängsskallra, ängsvädd
år nytijat den våsta delen som v;lt- och ljung. Och som sig bör växer på
aker, dzir viltet bjudits på fodemärg- äigen också prästkrage, johånnesön.
kåI. En mycket fin gammal ängs/ öllika och gulmåra. S?ik-ra inslas i
betesmark söderut tallplant€rades av torparmors midsonrnarbukett. Som
Slora i slutet på 1980-talei. Nu- extra prydnåd står mitt i "kilen" en

och betesmarkemå kring Sand.

"Liten men naggande god" är en sliien

klyschå, som

vi

dock gäma lar till

h€der når
D€n lilla ängen, endasr 250 nr: slor,
ligger vid Sand i Ramnås socken, ca
två kilometer non om Skogsmuren. En
inte allttu djärv g;ssning är, åu
nam,ret Sånd har siu ursprune från det

omgivningens rika rillgång pä fin mosand.

4

Sandkilen skå presenreras.

som i vägskämingar och dikesrenår
lydl;gt fram!åder "i dasen", nämlisen

Når vi ändå är igång med namn, så iar
v; Sandblen på än gåns. Förr var det
inte ovanligt att d€ allra fttrsta far-

vägama

örbi

gårdar och roI? drogs

rakt öv€r gårdstunet, (säken prakriskt

på den tiden). Förbipasserande däremot fick nöjligen en kånsla av att

I

samband med den landsonfattånde

ängs- och hagnarksinvenrering€n i

upplevelse,

slutet på 1980-talea noterades en Lien räddår fiiltgentianan
intressånt flora på den nännda, då
nyligen tallplånterade ången, bl a Vårt arbete med fioråvård av Såndliiltgenliana. I klassningen som ejor- kilen kom igång på eftersommaren
des ansågs lingen ha "ulvecklings- 1994, efler koniåker med markägaren
nöjligheter". Men att riva upp tall- och med Knut Östlund, boende i Sånd.
plantoma och hävda marken på annat I sju år har vi nu slasil ängen med lie

och redan andra året efter stånen
räknades till 17 €xemplar av f;ilt-

Praktvaxskivlingen

gentianan, som alltså snabbt svamde

positit

på hävden.

Fyndel vid Sand ändrar utbredningsbitden i Sverige

Praktfull skönhet i hackslåttången
Sandkilens svampflora år inte s:irskilt

artrik, men det S,nd som gjordes j
oktober år 2000 vår en sior överraskning. Vid tillffiltet fånns schar-

I

t

lakans- och sprödvaxskivling i hackslåttmarken. Och bland fibbleblad och
ljungtuvor stod en grupp hZirligt röda
håttsvampar. Det var inre bara det
pråktfirllaste och vackråste en iing kan
visa upp som stod d?ir, utan ockå det

mycket högt indikatorvärde.

ä

den tydliga doften av honung,
specielit fianträdande på rorkat
material. När min kollekt låg på

i

torkning henuna spred den en sötaktig
doft av honuns som kändes i hela
rumm€t. Etl par litNåxlingsarter ä

ftjrsta fynd av dennå ovanliga art

Prakt

blod- och schårlakånsv&,{ingen, men

ushrlirgen dsed.

TecLainA: Ton

St s|turt

ingen av dessa iuktar honung.

Trots äng€ns lirenhet har den ur

Arten iir rödliståd som missgynnåd,

florasynpunlt storr värde och den har

Iörrnodligen, s€tt

iin håtten med gulaktig egg. Foten är Även vid Sand fdrekommer stagg och
kaftig, torr, fibrig, oreg€lbundet sam- ljung son ftjljean$ på växtplåtsen.
mantryckt och vriden, något ljusarc :in Den vacka praktvaxingen har ett
En viktig karakär hos pmktvaxingen

Roligt att vån

giordes på Sandkilen. Det blev ståpäls
och en extm spone att fofsätta den
traditionella hävden av Sandkilen.

kanten är vågig. Lamellema är ljusare

hatten och tydligt gulaktig mot basen.

skönas.€. Praktvaxskivlingen (Hygro.ybe splendidissina) var d:irmed den
senaste i mden av fina ångssvampar
son på senare tid hittats Sura-

hammars kommun.

Praktvaxskivlingen iir en ganska sror sp.idd i stöne delen åv Europa, men
blodröd-orange vaxskivling med upp överallt sällsynt. I Danmårk tunlen på
till 6 cm bred hått. Hatten har m€r ll % ay 238 undersökta aings- och
eller mindre tydlig puckel och har-

fråmst beroende på fthänddngar inom

ur €i!

historiskt
perspektiv, bävdats under mycket lang

jordbruket, g€nom att naturbetesmarker och slåtteriingar överges och
växer igen. Konslgödsling av betesma*er utgör också ett ho1.

lid
Sand

är ett gammalt f d anerdetorp under Ramn:is Bruk. Till rorp€t
hörde bl a en s k skval*våm, belåg€n i Kvambåcken söder om rorper.
Rester efter dennå kvarn finns kvarån idåg och kan ses i båcken strax
väster om väg€n. Sånnolikt nyttjad€s kvamen även av lorpårnå j

Muren och Ulvsbomuren. Knutharen kvamsten liggande ftamftjr
fiirstutrappan.
Johan och Stina Östlund var de som senast arrenderade och brukade
Sand, fram till 1960-tale1. De ko'n från Nås i Dalama ar I 91 6.

I
fi

Utbredningskartan hår intill visar
pråktvaxingens fdrckornst i Sverige,
(ArtDatabanken 1997). EnliSt senåste
rödlistan (ar 2000) åoges den från
endast fern landskap. I Skåne uppges
praktvaxingen växa i h€dartad, m6ger
grässvål med slagg och ljung på berad
ftiladsmark med lång h;storiå av hävd.

Utbtednihg., at praktedinq i
Sreri ge, ArtDatabankeh. I 997.
(Red.

-

ha eins

dv Sand).

4rtDatobahk n. SLU 1997. Rödlntude
wnpat i $etiqe, Arfakta.
I Västergölland är arten funnen i - ,4 D.naba keL SLU, Rödlistade otet i
Swige 2000.
mossig naturbetesmark. Är fijr övrigt
- Boethonr, 1995, Yokhalte.
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Sett och hört i markerna
Sah ansfi t a! Mikael Leppdlanpi
Bläsand 2 ex Högbymad€n 10/12.
Så blev det åntligen sommar eft€r en
kall seg var. Tmktens jordbflrkare Sädgås 6 ex över Kilbåcken 10/12.
kund€ så föIst två veckor senare än Vigg 34 ex i Gnien 23112.
på Brygserinorinålt i år och nu kring nidsonmar- Trana 2 ex soln landade
ängen,
Gnien,
och
blev
kvartill26/12.
rid star högsonmarblommoma sin
Enk€lbeckåsin I ex stöttes i Kohag€n
tulla prak.

i

26/12.

Lret som gick avslutades som b€kant
med en mild decembermånad, vilket
gjorde att många nyå arter not€rades
fdr denna mänad. Vid nyårstid kon så
kylar och snön och det blev kallt fram

I

Ramnäs fånns en gråspetthåne vid

talgutfodring hela december. Fyra
rynd gjordes i januari på ftjljand€
platser; I hona vid Seglingsberg l/1, I

mitten av mars, då vindama vånd€ ex skämdes ur en låda på Siorängen
hane vid talgurfodring vid
sydlisa och vårfåglama började an- l2/1,
Fumäs
1711
samt I ropande vid Lisjö
liinda. Det kan nämnas att den vitnäb(3 ex) fains m€d
20/1.
Rödvirgetrast
i
islommen
som
upptäcktes
bade
Glåpen 3/12 låg kvar fram till isläs" bland 200 björktrast vid Nås, Östersjön l6112.
eniryen 24112.

iill
till

t

Nyå arter, som inte tidigare setts i En omfattande tallb;tsinvåsion upp'
decenb€r månad
fijljånde;

;

kommunen, blev

i landet i höstas. Tallbitar såss
långt in i februari, vilket är myckel

31 ex vid Högbymaden 2/12.

Svärtå 7 exvid Gnien 2/12.
Fiskrrås 34 ex vid Fiskartorpsång"
ama såmt 18 ex vid Gnien 2/12.
Skrattrnås Virsbosjön 3/12.

crågås 6 ex över Öst€rcj ön 4/12.
Morkulla Aspholmen Glåpen 5/12.
Salskrake 6 ex i Glåpen och 2 ex vid
Gnien 26/t2.
Vitkindad gås 2 ex bland 172
kanadagäss i Våstersjön 9/12.

fitr aden

sedan

En dubb€ltrast sågs vid Långs.jön 7/l
samt I ex i en rönn h€lajanuari ui vid
Fännansbo. Den l9ll dök det upp en
svårthättå (håne) på en fågelmatnins
vid Bratthed€n. Fåeeln var kvar hela

månaden ur. Det bjöds på bl a
pannkaka som tycktes vara favorit-

fitdm. Det är fiirsta

januarifyndet
någonsin kommunen. Vid Väslersjöns rorra vassar sågs 4 ex skäggmes
28/1. Stjårtmes av den kontinentala
rasen sägs med 4 ex i en stjätnesflock vid Sågendammen 8/1. Rasen
har aldrig tidigare nolerats i Västman-

i

land.

Ståre hår setts på flera platser i janu- Bläsgås (2 ex) ingick i en flock med 7
ari, bl a 5 ex på telefontråd på Turki€ sädgäss som stråckte öv€r Lisjö 2513.
gärden 6/1, 3 ex på la'sardsbåck€n vid
Sörby 9/1, 1 ex på fågelmatning på
Dammgården i Vjrsbo 11/1, 1 ex på
fåselmåtnins vid Bilisboväsen i Sura
l4l1 samt 5 €x Äliden 2ll1. Januarifynd av stare är €xtremt ovånligt i

i

våra trakter. En honnirgad
snåtterand råstad€ tillsammans med
gräsånder Magsjön 5/1, vilket år

i

ldrsta januarifyndei

i

koffnunen av
denna and. Ormvråk såss vid
olbergafiilten 1611 samt vid sunorpsfiilten l7l1, där även en fjällvråk höll
till samrna dag. Under år€ts tre örsta
månad€r fanns 4 ex turkduva vid en
fågelmatning på Ringvågen i Sura.
Mån måste gå tiUbåka lill början av
70-talet ör ått finna vinterrynd av
turkduva i kommunen. Sex fynd av
gärdsmyg rappodems i januari, v;lket

1"2

Råckelhåne, som är en bastard mellån
orrtupp och tjäderhöna, uppehöll sig
vid Glåpens bådplats l0-11/3.2 slagugglor hördes på två olikå lokaler
under iitreningamås uggleräknarkväll
l7l3. Pärlugglån har hörts på ett
20-tal platsd konmunen under

i

levdes

ovanligt

Kricka

månådsLekord

vid Elinsbo
Stenknäck är en lypisk lågelbordsart 2513, Hovgårds gärd€ Z4 samt vid
om solrosfrö erbjuds. 3 ex sågs vid Våstsura gärden (2 ex\ 23/4. En
våren. Råka har setts

Tråddråearvägen i Råniäs den l2ll
samt 4 ex vid Skolgalan i Sura l3l1.
Bo- och b€refinkår har setts på flera
ulfodringsplarser under vintem. Steglitz (12 ex) san i en klibbal söder om
Byge o T*i 1611. En unglågel av
sävsparv sågs på oskördad havreåk€r
vid Gnien 13/l och 20lI och det är
mycket ovanligt m€d såvsparvsrynd i
januäri. 5 kungsörnar såss luften

i

samtidigt en blåsig dag
Fl),ten (18/2).

vid

snöspårv sågs sträckå över Lisjö
?ingar 1613, vid Storlingen nstade 75
ex 3ll3, vid Gnien I ex l/4 sarnt 4 ex
3/4 vid samma lokal.

Vid Gnien sträckte en ljällgås

i

en

flock med 28 sädgäss 1/4. Ett 20-tal

miDdre sångsvan h3r iakttagits då de
passerat våra trakter under våreo.
Kvällen den 3/4 rastade hela 800
Stora sångsvanar i Gnien. I Nonsjön har 62

helå april. har sedån åven hörts från Glåpen och
Lisjöviken. I Sörsjön rasrade en ensam
Storskarv (2 €x) sträckte över Cnien
l/4, såmi 1+3 ex 3/4 vid samma lokal. smålom 2914. Rekordtidiga svartStråndskåtån sågs m€d 1 ex vid tärnor (2 €x) kom till Gnien redan
Gnien 7/4 och den 30/4 rastade 2 ex der 2/s. Senare i maj har man
sångsvan legat under

uppskanat till cirka 30 bon, uppdelåde
pä två kolonier, vilket lroligen år den

på Säter:ingen.

I

i

Sverige. Kvällen den 1I/5
kunde man höra 2 dubbelbeckasiner
en honfiirgad brandkronad kungs- spela Aån Sät€dngen vjd Gnien. Vid
fågel 8/4. Det är fiirsra fyndet av Sörsjön sträckte €jder (2 ex) 1215 och
denna fågel i kommunen. Aven en den l5/5 låg €n svärtå (han€) i
kutrgsliskar€ upptäcktes eft€r strand- Östersjön. En äncshök (hane) jåsade
kanten då man senare eliersökte den över Lisjö ängar 15/5.
en sälg efter Ösiersjöns strånd, 600
meter söder om Sura kyrka, upptäckles

störsia

Notiser
NyårsYandringen 2001
Föreningens traditionella nyåLs-

landring gick av skpeln den 2l kassören Frank Nilsson rackades fti.
januari. i år var d€t meninsen å
sinå insalser i siyrelsen och valde
vandra runt bruksområdet, men efter islällel arl bli kvar
som slyrelsesuppöverläggningar fick dei bli ån nolTut
där de1 fanns öppet vaten.

Promenaden ner lill Slenhuset
bjöd på 3 slenknäckår soln sat och

i en björk i

korsningen

brandkJonåde. Första ringtrasten no-

"tickade'

t€rades från Lisjö ängar 8/4. Senare Den enda mindre flugsnåpparen som
åven 1 ex vid Ramnäs prästgård 9/4, 1 rapport€råis ä en sjungande hane vid
ex Hällen. Ranmäs, 1214, I ex Anne- Håsselbo fran mitten av naj och fran1hill l7l4 såmt I ex Hässelbo 2914Den 23/5 upp!åcktes en ameri^t.
krickå bland krickorna vid
Över cnien sträckre en glada 9 april.
kaNk
Lisjö ängår. Denna ras av kricka har
Den l2l4 kom lvårtå rödstjärten tilt alddg tidigare rapponerats från SuraSuras bruksonuåde. Två hanar hat
sedan hörts sjunsa under april-maj
uianfdr Hjulverkstaden. Vid Lisjö Lisjö ångar var en fin fågellokal fiam

Östergatan-Oötavägen. 1 de1 rinnande

ångår råstade 4 spetsbergsgäss l5l4.

tills att vattnet pumpades bolt i slutet

Lappspårv har hörts sträcka vid
Morsjö öga 1614 samt raslande vid
Sörbyången 24-2514. Nåem flockar
sjöor.e är rapporterade fiån bl a
Glåpen 1 par 2l/4 samt 4 ex 25/4,
Gr)'ten 5 ex ll/5, Glåpen i2 ex l1l5
och slutligen vid sistn:imnda lokal 4
ex 13/5. I Virsbosjön rastade I par
småskrake 2214. Även vid Glåpen

Bl å rapporteras dårifiån om
den s1örsta vårflock av rastande större
strandpipåre i trakt€n med 16 ex 24/3
ex
och sanma dag och lokal
mosnäppå. MyrsnÄppan sågs också
med 2 ex vid Lisjö änear 2315 samt
vid Högbymaden rned ex 31/5.
Under någrå timmå. på morgonen den
2415 rastade en llock om 5 qåIpipår€

sågs I par 8/5 och vid Sörsjön I hane
2915. Salskråken raslade vid Glåpen

nära 66:an

av rnaj.

l7

t

vid

Slorängen. En
smalnäbbad sinsnåppa sågs vid
med en toppnotering 23/4 pä 14 ex. Högbymaden 26"2715. Slutligen den
Vid Lisjö ?ingar rastade en ensam 31 maj sågs en rödspov gå och
myrspov 24l4.

näringssöka bland några rödbenor på
Högbymaden-

Årets fiirsra rördrom rutade från
Väsrersjöns nona del den 2714. Den

14

!ärld, ett omdde han beshter med
gedigna kunskaper. Den algående

vättnet lid Rosa heffgården sågs
srrömslaren närinsssöka. Nedånftjr
slussen snnmade en }iniphane. Vid
Sä1ren fanns 3 viggar blaDd eu 30-1xl
gråsänder. ÄveD här sågs strölr1slårc.

Fikal intog vi vid Magforsen
där hungriga gdsänder fick vara lned
på et hörn, då der bjöds på bröd-

FIoravård i "kungliga"
betesmarker
Eftermiddagen den 7 april

!a.

nrulen med någon plusgrad och srund

tåls lält duggregn. På

ftjreningens
prosramblad stod floravård$öete i de

lina betesbackarna vid Kungshamnrar
i Rarnnäs. Vi började med uppsåttnins
av 4 st nysnickrade slarholkar. Lennan

var nogå med

åt

de skulle riktas mor

ösler iör ått inte solexponeras tör
kanler. Vid Mossfallet påsserade en niycket och Mikåel uttryckre med
fock på 150 grönsiskor. På hemväsen säkerhet alt slarar Ledån denna !år
efter åkanten vid Dammen hade kommer ått fiytla in i samiliga holkar.
bävern n)ligen varit på besök. Aspår i

olika ero!lekarhade gnagts av.

Uppfttljning längre frarn på såsongen
1år visa on öreningens 1ågelkännåre

vid

iår rå!t.
D?lrefter vidtog riijning av små,
granar i k"ftledningseåtan i markens

Srårkla i både kropp och själ
efler några timmars promenåd, var vi
å1er tjllbaka
uppbrott.

samlingsplatsen fijr
llikdel LelpnlaDU)i

Årsmötet
Avhölls den I4 nrårs

i

öslrå del. Vi lystrade till vacker lrasc
och rödhakesåns. En ormvråk 'spclflö9" över skogsbryner ös1er och

i

ftjrsk skogssnäppan röjde ljudligl sin
idendtet då den "drog" över landllem- skapet. Gröngölingen soln brukar

bygdsgården och leddes nräsrerligt äv
!år hedersordftirande Harald wederus.
Till ny kåssör invåldes Lars Bsenko,
som hålsas välkommen in i styrelsearbetet Lars stora nrtudntresse ligger
sonr bekant främs1 inonr svampa ras

häcka

i

någon av betesmårkens aspar

fliligt från sitl revir.
En tldig vårs\,amp, liten vårtrallskivling, \,äxte ; grusel på den inropade

lilliggande banvallcn. En nå8ot olan-

