Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen Surahammar för år 2015.

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 med Arne Persson som suppleant.
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 4 st protokollförda styrelsemöten hållits.
Den 31/12 2015 hade föreningen 181 medlemmar.
Vårens programaktiviteter har varit följande:
Onsdag 11/2. Möte där programmet var medlemmarnas bildkväll.
Söndag 22/2. Promenad vid Baståsen och Glåpen.
Lördag 7/3. Ugglelyssning mellan Källdalen och Ulvsbomuren.
Onsdag 18/3. Årsmöte. Lennart Waara visade bilder och berättade om de planerade
fågelinventeringarna i brandområdet Hälleskogsbrännan.
Onsdag 8/4. Möte. Torbjörn Holmstedt visade bilder från en vårvinterfärd på skidor i
Lappland.
Lördag 25/4. Traditionsenligt fagades vår slåtteräng i Skogsmuren.
Lördag 9/5. Exkursion till Gatstugan och Myrskogen där vi studerade bombmurklor och
ögonpyrola.
Söndag 17/5. Besöktes våtmarkerna vid Felingen i Virsbo där vi guidades av Seppo
Ormiskangas.
Söndag 14/6. De vilda blommornas dag arrangerades ihop med Ramnäs-Virsbo naturklubb
och Botaniska föreningen i Västmanlands län och förlades till blomstermarkerna mellan
Jobsbo och Brinken.
Söndag 28/6. Brandområdet kring Höskovsmossen besöktes tillsammans med en grupp
botanister och mykologer från Uppland.
Höstens programaktiviteter har varit följande:
Söndag 8/8. Promenad genom den betade Åshagen i Seglingsberg fram till Seglingbo.
Lördag 12/9. Fjärilslysning vid Stora Källmora i Lisjö.
Söndag 4/10. Tillsammans med Botaniska föreningen i Västmanlands län deltog vi i en
exkursion till naturreservatet Lappland under mottot ”Lavar från början”.
Onsdag 14/10. Möte på tema ”Tätortsnära natur” där naturvårdshandläggare Eva With från
Kommunen deltog.
Onsdag 11/11. Möte på temat ”Svampar i skog och mark” som förlades till Kohagens
naturreservat. Medarrangör var Botaniska föreningen i Västmanlands län.
Lördag 12/12. Skogspromenad i trakterna kring Rålken där Lennart Eriksson visade några
gamla torp och torpruiner.
Onsdag 16/12. Möte. Kristin Andersson berättade och visade bilder från en resa till
Indonesien, från Borneo till Komodo.

Flora- och faunavård
Småfågelutfodring har bedrivits under vintern på kanalbanken vid Sätten. Naturvårdsarbetet i
Skogsmuren med fagning och slåtter har fortskridit som planerat. För 8:e året i rad har
åtgärder vidtagits för att gynna fältgentianan på sin växtplats i Skogsmuren.
Remissärenden
Föreningen har tillsammans med Västmanlands ornitologiska förening och Ramnäs-Virsbo
naturklubb svarat på remiss från Länsstyrelsen gällande bildandet av naturreservatet
Hälleskogsbrännan.
Skogsskydd/Inventeringar/kurser/information
Föreningen har deltagit i dialogmöten inför avverkningar på Sveaskogs och Bergviks marker.
Föreningsmedlemmar har deltagit i inventeringen av årets växt, som var ögonpyrola. Ett stort
bestånd räknades i Myrskogen av denna i övrigt sällsynta skogsväxt. Ordföranden har deltagit
i Sveriges mykologiska förenings svampkurs i släktet Entoloma i Hagfors i augusti och om
brandsvampar i Hälleskogsbrännan i oktober. Föreningen har i skrivelse till länsstyrelsen och
Stora Enso föreslagit att det planerade naturreservatet kring Acktjärnarna ska utökas och
omfatta en skyddsvärd tallplatå i områdets västra del. Förslag på skydd av Virsbo sandtallås
har inlämnats till länsstyrelsen, skogsstyrelsen och Kommunen. Ny skylt till Kohagens
naturreservat har kommit på plats efter initiativ av föreningen, som bidragit med bilder och
text till skylten.
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.
Projektet har fortsatt under 2015, där två skärmar (roll-ups) med information tagits fram och
visats på biblioteket, Stenhuset, Kommunalkontoret med flera platser. Informationsskyltar har
också tagits fram och anslagits vid betesmarkerna vid Västsura, Gatstugan och Skogsmuren.
Negativt under året har varit den upphörda hävden i Elingbo och vissa markers ohävd i Lisjö.
Projektet har slutredovisats och resultatet godkänts av riksföreningen.
Hemsidan
Under året har föreningen fortsatt att aktivt jobbat med hemsidan för att hålla den aktuell.
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