Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen Surahammar för år 2017.
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 4 st protokollförda styrelsemöten hållits.
Den 31/12 2017 hade föreningen 152 medlemmar.
Vårens programaktiviteter har varit följande:
Onsdag 15/2. Möte. Lennart Urby visade bilder och berättade på temat, ”Vad fjällen betyder
för mig”.
Lördag 25/2. Besök vid Svanå Bruk och forsområdet vid Svartån.
Onsdag 15/3. Årsmöte. Solveig Wadelius visade bilder och berättade om dagfjärilarnas
återkomst i Hälleskogsbrännan.
Lördag 25/3. Ugglekväll i trakterna av Källdalen där slaguggla höll stämningsfull konsert.
Söndag 9/4. Flora och faunavård med slyröjning kring ekarna i Billsbo.
Lördag 29/4. Fagning av vår slåtteräng i Skogsmuren.
Söndag 28/5. Promenad kring sjön Djupen.
Söndag 18/6. De vilda blommornas dag, som blev en trevlig och intressant vandring i
lundartad skog vid Harkärret samt besök på väddnätfjärilens äng vid foten av Snickarberget.
Det var ett samarrangemang med Botaniska föreningen i Västmanlands län och RamnäsVirsbo naturklubb.
Lördag 1/7. Besöktes naturreservatet Jättåsarna i Fagersta kommun.
Höstens programaktiviteter har varit följande:
Söndag 19/8. Slåtter av vår äng i Skogsmuren.
Lördag 16/9. En kväll i kronhjortens marker kring Boängen.
Söndag 8/10. Vandring i det nybildade naturreservatet Ulvsbomuren.
Onsdag 11/10. Möte. Kvällens program speglade naturvärden i Västsura ekhage och
hassellund med bilder av Einar Marklund, Lars Bsenko, Jesper Gustavsson och Tom
Sävström.
Söndag 5/11. Besöktes Västsura ekhage och hassellund som en uppföljning på oktobermötets
tema.
Onsdag 13/12. Möte. Tom Sävström visade bilder och berättade om mångfald i
västmanländska naturbetesmarker.
.
Flora- och faunavård
Småfågelutfodring har bedrivits under vintern på kanalbanken vid Sätten. Naturvårdsarbetet i
Skogsmuren med fagning och slåtter har fortskridit som planerat och för 10:e året i rad har
åtgärder vidtagits för att gynna fältgentianan på sin växtplats i området, där bland annat frön
spridits till plats där gentianor tidigare funnits, med lyckat resultat. Under året har också
föreningen i samarbete med Ramnäs lantbruk AB röjt sly inom hela betesområdet, samt har

under året slåtterängen i inhägnats med material som erhållits från länsstyrelsen och efter
slåttern kunde djuren därmed släppas på efterbete.
Ett naturvårdsarbete i Usträngsbo i samarbete med Ramnäs-Virsbo naturklubb påbörjades
under hösten, efter att positivt besked från markägaren inhämtats. Projektet går ut på att
restaurera betesmarken Fågeltäppan, för att där värna om väddnätfjäril och praktvaxskivling.
Vid Rävnäs har delar av en strandäng röjts på sly och på en holme i Lilla Målsjön har en
boplattform byggts åt fiskgjusen. Ett möte i fält har hållits under hösten med
länsstyrelsen/Karin Sandberg angående tänkbara ”gröna jobb” i Surahammar.
Skrivelser och yttranden
I skrivelse till länsstyrelsen har föreningen godkänt skötselplan för det nybildade
naturreservatet Ulvsbomuren. Föreningen har på olika sätt, skriftligt och i fält, försökt att
påverka naturhänsynen i samband med de skogsavverkningar som tillsänts oss för synpunkter.
Utställningar
Föreningens två roll-ups som presenterar mångfalden i naturbetesmarker har visats på olika
platser i länet och bland annat visats på riksföreningen höstkonferens i Skövde.
Kommunens LONA-projekt
Under året har föreningen deltagit i Surahammars kommuns LONA-projekt ”Tätortsnära
natur”, med olika inventeringar av Kommunens grönområden. Det hela är en förstudie av
vilka naturvärden som finns på Kommunens markinnehav och som i förlängningen är tänkt att
mynna ut i en skötselplan för de områden som omfattas av projektet.
Övrigt
Den 7 november deltog föreningen i Riksteaterns föreställning ”Vi som bor här” som hölls i
Folkets hus och där vi bidrog med naturbilder på storfilmsduk, bokbord och utställning.
Föreställningen framfördes av Martin Emtenäs och trubaduren Stefan Sundström och vars
syfte var att spegla vad naturen betyder för boende i Surahammar. En svamprapport
”Bombmurklan i Surahammars kommun” har framtagits och presenterats på föreningens
hemsida. På hemsidan startades under året också försök med en facebook-sida.
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