Vårprogram 2017
Februari
Onsdag 15/2 kl. 19:00 i Hembygdsgården.
Möte. ”Vad fjällen betyder för mig” är titeln på kvällens program med bilder och berättelser
av Lennart Urby.
Lördag 25/2 kl. 10:00 från Stenhuset.
Besök vid Svanå bruk och forsområdet i Svartån. Lättare promenad på stigar i området, där vi
spanar efter utter, strömstare och kungsfiskare och tittar på intressanta lavar och svampar på
gamla ekar och andra substrat. Korvgrillning.
Kontakt: Einar Marklund och Lise-Lotte Norin 0220-36401.
Mars
Onsdag 15/3 kl. 19:00 i Hembygdsgården.
Årsmöte. Solveig Wadelius visar bilder och berättar om dagfjärilarnas återkomst till
brandområdet Hälleskogsbrännan.
Lördag 25/3 kl. 18:00 från Stenhuset.
Ugglekväll i markerna. Vi besöker något intressant område som vi noggrant avlyssnar. Detta
är en årlig tradition och har vi vädret med oss kan det bli en oförglömlig upplevelse. Ugglorna
följer sorkarnas population så det blir spännande att möta våren och ugglornas ropaktivitet.
Kontakt: Tom Sävström 070-584 59 09 och Conny Sävström.
Lyssna på ugglor kan du också göra under Västmanlands ornitologiska förenings ugglevecka
som i år är förlagd mellan 18/3 – 26/3. Ut och lyssna och rapportera dina obsar på
Artportalen. VOF:s kontaktperson: Sören Larsson 070-567 87 25.
April
Söndag 9/4 kl. 10:00 från Stenhuset.
Flora- och faunavård vid Billsbo norr om Långsjön. Vi röjer och rensar rent kring de gamla
ekarna som vi frihögg från barrträd på 1990-talet. Vi grillar och lyssnar på vårfåglar och tittar
på ekarnas lav- och svampflora.
Kontakt: Tom Sävström 070-584 59 09 och Lars Bsenko 073-6669308.
Lördag 29/4 kl. 13:00 från Stenhuset.
Fagning i Skogsmuren. Traditionsenligt rensar vi bort löv och kvistar från vår äng, för att ge
goda förutsättningar för floran att komma igång. Medtag gärna räfsa. Vi fixar grillbrasa och
avslutar med en lättare promenad till asparna vid Ulvramens östra strand.
Kontakt: Kristin Andersson och Jesper Gustavsson 070-291 34 23.
Maj
Lördag 13/5 kl. 06:00 från Stenhuset.

Dagsresa till Ledskär, som är ett Natura 2000-område beläget strax norr om
Skärplinge i Tierps kommun, i norra Uppland. Det är tack vare sina vidsträckta betade

havsstrandängar en av Mellansveriges viktigaste fågellokaler och det är också huvudorsaken
till att ledskärsområdet med omgivningar utnämnts till Natura 2000-område. Det är mest känt
som rastlokal men har också ett imponerande antal häckande arter (147 enl. Svensk
häckfågelatlas). Bland rastande fåglar märks främst gäss, änder och vadare, men även många
småfåglar och rovfåglar passerar. Matsäck för heldag medtages. Vi åker i bilar.
Förhandsanmälan till kontaktpersonen senast 7/5.
Kontakt: Jesper Gustavsson 070-291 34 23 som kan ge mera information om resan.
Söndag 28/5 kl. 08:00 från Stenhuset.
Vi tillbringar förmiddagen vid sjön Djupen och avnjuter områdets natur- och kulturvärden.
Vid den lilla sjön finns ett rikt fågelliv och kulturen har särskilt intressanta inslag som vi
närmare studerar.
Kontakt: Lennart Eriksson 0220-35864 och Mikael Mälberg 0220-31524.
Juni
Söndag 18/6 kl. 13:00 från Stenhuset.
De vilda blommornas dag firas årligen med blomstervandringar i hela Norden. I år besöker vi
spännande marker kring Harkärret strax söder om Surahammar. Lättare promenad i
omgivningarna. Här finns bland annat årets växt 2017 svart trolldruva samt hassel, underviol,
bombmurkla m m. Samarrangemang med Ramnäs-Virsbo naturklubb och Botaniska
föreningen i Västmanlands län.
Kontakt: Tom Sävström 070-584 59 09
Juli
Lördag 1/7 kl. 13:00 från Stenhuset.
Vi besöker naturreservatet Jättåsarna, Fagersta kommun, som bjuder på vacker natur och en
historisk gruvmiljö. Här finns spår av gruvhål och slagghögar. Ovanliga växter och svampar
trivs här eftersom det finns mycket kalk i marken. Här växer purpurknipprot och tänk om vi
hittar kronskål, en sällsynt skålsvamp. Lättare promenad.
Kontakt: Lars Bsenko 073-6669308.
Augusti
Lördag 19/8 kl. 09:00 från Stenhuset.
Slåttergille i Skogsmuren. Vi slåttrar ängen och i år har vi särskilt inbjudit medlemmar från
Botaniska föreningen i Västmanlands län. Vi går särskilt igenom lie- och slåtterteknik på
nybörjarnivå och förevisar olika liar och orv och annan utrustning. Vi bjuder på lättare lunch.
Eget fika medtages.
Kontakt: Tom Sävström 070-584 59 09 och Conny Sävström.
Följ också information på vår hemsida http://surahammar.naturskyddsforeningen.se
Hjärtligt välkomna på våra aktiviteter!
Styrelsen
Våra aktiviteter sker i samarbete
med Studiefrämjandet.

