
Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen Surahammar för år 2014. 

 

 

Funktionärer 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  

Ordförande: Tom Sävström. 

Sekreterare Mikael Mälberg och kassör Lise-Lotte Norin.   

Övriga ledamöter: Kristin Andersson och Jesper Gustavsson 

Suppleanter i styrelsen har varit Einar Marklund och Lars Bsenko. 

Revisorer har varit Lennart Eriksson och Rolf Andersson med Arne Persson som suppleant. 

Lise-Lotte Norin och Tom Sävström har representerat föreningen i Kommunens 

Naturvårdsfond. Tornfogdar har varit Lennart Eriksson och Conny Sävström. Valberedningen 

har utgjorts av Lennart Waara och Christer Andersson. 

 

Under året har 5 st protokollförda styrelsemöten hållits. 

 

 

Den 31/12 2014 hade föreningen 179 medlemmar. 

 

 

Vårens programaktiviteter har varit följande: 

Lördag 4/1. Nyårsvandring vid Sörkvarnsforsen i Hallstahammar. 

Söndag 12/1. Vandring kring intressanta natur- och kulturmiljöer längs Hedströmmen, mellan 

Karmansbo och Bernshammar.  

Onsdag 12/2. Möte. Medlemmarnas bildkväll. 

Söndag 1/3. Örnräkning i Lisjöområdet. 

Onsdag 12/3. Årsmöte. Lennart Waara visade bildspelet ”Öland-2013”, innehållande vackra 

och vältagna fågelmotiv. 

Lördag 15/3. Ugglelyssning i Lisjöområdet.  

Söndag 6/4. Besöktes järpens biotop vid Norrsjön samt gjordes besök vid Lisjö ängar.   

Lördag 26/4. Fagning av vår slåtteräng i Skogsmuren.  

Söndag 11/5. Gökotta vid Billsbo i samarbete med Hembygdsföreningen.   

Söndag 18/5. Besöktes naturvårdsbränningen nordost Rövallsmossen.  

Söndag 6/6. På nationaldagen inbjöd vi till besök vid Fältstationen Rördromen i Sörmland, 

där Sten Ullerstad guidade oss. 

Söndag 15/6. De vilda blommornas dag arrangerades tillsammans med Botaniska föreningen i 

Västmanlands län och Ramnäs-Virsbo Naturklubb och förlades till Kohagens naturreservat. 

Söndag 29/6. Tillsammans med STF Västerås företogs en vandring på Surahammars Bruks 

ruderatmarker. 

 

Höstens programaktiviteter har varit följande: 

Söndag 24/8. Slåttergille i Skogsmuren. 

Söndag 31/8. Promenad väster om sjön Gryten för att lyssna efter nötkråka.  

Söndag 13/9. Extrainsatt tipspromenad och trädinformation i Bruksparken, inbjudna av 

Hembygdsföreningen. 

Lördag 4/10. Vandring i skog och betesmarker vid Furnäs i Lisjö. 

Söndag 5/10. På temat ”mossor från början” besökte vi landskapet kring Strömsholms slott. 

Samarrangemang med Botaniska  föreningen i Västmanlands län.  

Onsdag 15/10. Möte. Anders Janols från Dalarna visade bilder och berättade om 

”Ängssvampar i Dalarna och deras livsmiljöer och vad som görs för att de ska finnas kvar”. 



Söndag 9/11. Ännu ett samarrangemang med Botaniska föreningen i Västmanlands län, denna 

gång på temat ”lavar från början”. Gäddeholmstraktens ädellövmarker besöktes. 

Söndag 30/11. Adventsvandring i Djupmossens och Djupebos naturreservat. 

Onsdag 17/12. Möte. Skogsbranden i Västmanland 2014, uppmärksammades. Medverkan av 

Niclas Bergius och Jan-Inge Tobiasson från länsstyrelsen och Bengt Stridh från Botaniska 

föreningen i Västmanlands län. 

 

Flora- och faunavård 

Småfågelutfodring har bedrivits under vintern på kanalbanken vid Sätten. Naturvårdsarbetet i 

Skogsmuren med fagning och slåtter har fortskridit som planerat. För 7:e året i rad har 

särskilda åtgärder vidtagits för att gynna fältgentianan på sin växtplats i Skogsmuren.  Under 

året har Robert Ström från länsstyrelsens besökt Muren och tillsammans med ordföranden 

jobbat med fältgentianan inom ramen för ”Åtgärdsprogram för hotade arter”.  I Kohagens 

naturreservat har föreningen inhägnat växtlokalen för grönkulla för att förhindra att fåren 

betar orkidéerna. Information om åtgärden har anslagits på platsen.  

 

 

Remissärenden 

Föreningen har svarat på remiss gällande Naturskyddsföreningens jaktpolicy på riksnivå. 

Remissvar har också lämnats till Scanergy och Surahammars kommun angående den 

planerade vindparken i Odensvi, samt till Surahammars kommun angående biotopskydd på 

Ramnäs Bruk 2:11, väster om Nadden. 

 

 

Skogsskydd/Inventeringar/kurser 

Föreningen har deltagit i samråd inför avverkningar på Sveaskogs marker, öster om 

Surahammar och på Bergviks marker i Ramnäs. Föreningsmedlemmar har deltagit i 

inventering av svedjenäva och svampar inom det stora brandområdet mellan Öjesjön och 

Snyten. Medlemmar har aktivt  rapporterat  fynd på Artportalen. Bland flera intressanta fynd 

som rapporterats under året kan nämnas slokstarr vid Västersjön som upptäcktes av Einar 

Marklund. Slokstarren är ny art i Surahammars kommun. Ordföranden deltog vid SNFs 

information om ”Vindkraft på rätt plats” som hölls i Salbohedsgården 22/11. Ordföranden har 

varit representant i Länsförbundets styrelse. 

 

 

Projekt: Naturbetesmarkernas mångfald 

Under 2014 påbörjade föreningen ett särskilt projekt kring naturbetesmarkernas mångfald, där 

vi på olika sätt agerat för att nå ut med information om dessa markers natur- och kulturvärden. 

Möten har hållits med markägare och myndigheter. Utställningsskärmar i form av två roll-ups 

har framtagits som ska visas runt i Kommunen. Info-skyltar till 4 st betesmarker planeras. 

Syftet är att väcka känsla och förståelse för dessa markers bevarandevärden.  Målet är fortsatt 

beteshävd av de finaste och mest värdefulla betesmarkerna. Projektet fortsätter under 2015. 

 

 

Ängssvampskurs i Surahammar 

Under veckoslutet 19 – 21 september var ordföranden Tom Sävström engagerad som lokal 

guide för Sveriges mykologiska förenings ängssvampskurs som förlagts till Surahammar och 

Hallstahammar. Kursen lockade 20-talet deltagare från södra- och mellersta Sverige.  

 

 



 

Kommunens översiktsplan 

I mars inlämnade föreningen  en rapport om värdefull natur i Surahammars kommun. 

Rapporten utgör ett underlag för kommunens översiktsplanering och för samråd kring olika 

verksamheter som kan påverka värdefull natur i kommunen. Rapporten finns publicerad på 

föreningens hemsida. 

 

 

Hemsidan 

Under året har föreningen fortsatt att aktivt jobbat med hemsidan för att hålla den aktuell. 

Totalt har ett 70-tal inlägg publicerats på startsidans blogg.  
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