Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen Surahammar för år 2018.
Funktionärer
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Tom Sävström.
Sekreterare Lars Bsenko och kassör Lise-Lotte Norin.
Övriga ledamöter: Kristin Andersson, Jesper Gustavsson, Einar Marklund och Mikael
Mälberg.
Revisorer har varit Lennart Eriksson och Rolf Andersson. 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 ett protokollfört styrelsemöte hållits.
Den 31/12 2018 hade föreningen 145 medlemmar.
Vårens programaktiviteter har varit följande:
Söndag 14/1. Nyårsvandring från Stenhuset över Sätten till Kohagen.
Söndag 11/2. Promenad på Långbjörken och i dess omgivningar.
Onsdag 21/2. Medlemsmöte. Torbjörn Holmstedt och Tom Sävström visade bilder på natur
och kultur i Surahammar med omnejd.
Onsdag 14/3. Årsmöte i Hembygdsgården. Inger-Marie och Robert Carlsen visade
bildprogram från en resa i Bûkk och Hortobágy nationalparker i Ungern.
Lördag 24/3. Ugglelyssning i trakten av Djupebo.
Söndag 15/4. Besök i vårt fågeltorn vid Norrsjön.
Lördag 28/4. Fagning av slåtterängen i Skogsmuren.
Söndag 5/5. Deltog föreningen i fågeltornskampen i vårt torn vid Norrsjön och hamnade på
tredje plats i Västmanland med 73 arter. Pågick mellan 05:00-13:00.
Lördag 19/5. Besök i brandområdet i ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i
Köping.
Söndag 17/6. De vilda blommornas dag förlades i år till Usträngsbo som vi samarrangerade
med Botaniska föreningen i Västmanlands län och Ramnäs-Virsbo naturklubb. Drygt 20-talet
personer deltog.
Söndag 5/8. Besöktes kulturreservatet Bråfors i Norberg.
Höstens programaktiviteter har varit följande:
Söndag 19/8. Genomfördes vår årliga tradition med slåttergille i Skogsmuren.
Söndag 21/10. Besöktes Bockhammar och Fantebosjön i Skinnskattebergs kommun.
Lördag 10/11. Promenad i hällmarkstallskogar vid Långkärren till Stora Acktjärnen.
Onsdag 21/11. Möte. Torbjörn Holmstedt visade bilder från en vandring genom Rapadalen i
Sarek, september 2018.
Onsdag 12/12. Möte. Markus Rehnberg, länsstyrelsen, visade bilder och berättade på temat
”Bland sällsynta växter och djur i Västmanland, med fokus på åtgärdsprogram för hotade
arter”.
Flora- och faunavård
Småfågelutfodring har bedrivits under vintern på kanalbanken vid Sätten och talg har satts ut
vid fågeltornet vid Norrsjön. Naturvårdsarbetet i Skogsmuren har bedrivits enligt gällande

avtal med markägaren och övriga intressenter. För 11:e året i rad har åtgärder vidtagits för att
gynna fältgentianan på sin växtplats i Skogsmuren. Inom ramen för Skogsstyrelsens ”Gröna
jobb” har ett arbetslag slåttrat och röjt väg- och dikesrenar i Skogsmuren under senhösten.
Slåtter har genomförts på växtplatsen för hartmansstarr, söder om Haga, vilket ingår i försök
att rädda den sällsynta arten på sin enda kända växtplats i Surahammars kommun.
Fågelholkarna längs stigen till fågeltornet vid Norrsjön och i Skogsmurens hagmarker har
rensats och underhållits. En dag i augusti brändes rishögar på strandäng vid Rävnäs.
Naturskydd
Föreningen har på olika sätt, skriftligt och i fält, försökt att påverka naturhänsynen i samband
med de skogsavverkningar som tillsänts oss för synpunkter. Ett möte i fält har hållits med
länsstyrelsens Jakob Rudhe vid Målsjömossen och Målsjöberget för att påvisa områdets
naturvärden. Under året kunde föreningen glädja sig över att två nya naturreservat bildats i
Kommunen, nämligen Ramnässkogen och Virsbo Näs.
Utställningar/information
Föreningen medverkade vid ”senior-mässan” 26/10 på Folkets hus, Surahammar, med
utställning och bokbord.
Övrigt
Föreningsmedlemmar har deltagit i inventering av årets växt, gullpudra, där bland annat en ny
lokal hittades på Skyttorpsskogen. Medlemmar har också som floraväktare aktivt deltagit i
bevakningen av mer eller mindre hotade kärlväxter, detta i samarbete med Botaniska
föreningen i Västmanlands län. Efter Sveaskogs avverkning av granskogen kring stigen till
Norrsjötornet har stigen märkts ut på ett tydligare sätt.
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