
Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen Surahammar för år 2016. 

 

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 2016 hade föreningen 168 medlemmar. 

 

Vårens programaktiviteter har varit följande: 

Söndag 24/1. Promenad på Virsbo sandtallås, mellan Brännmossen och Orrsjömossen. 

Onsdag 11/2. Möte i Hembygdsgården med bild- och filmkväll där medlemmar berättade om 

upplevelser från året som gått.  

Söndag 28/2. Hackspettsmorgon i Hälleskogsbrännan med Lennart och Roland Waara. 

Lördag 12/3. Ugglekväll som började vid Brinken och Jobsbo och avslutades i markerna kring 

Lisjö. 

Onsdag 17/3. Årsmöte. Lars Gabrielsson visade bilder och film och spelade upp 

ljudinspelningar på temat ”Vargar i Västmanland”. 

Onsdag 13/4. Möte med tema ”Skog och skogsskydd”, där Mårten Berglind från 

Länsstyrelsen medverkade. 

Söndag 17/4. Fågelskådning i Lisjö och besök på växtlokal för rökpipsvamp och bombmurkla 

vid Hästlösa. 

Lördag 7/5. Fagning av vår slåtteräng i Skogsmuren.   

Lördag 11/6. Nattfågellyssning i Lisjöområdet och vid Västersjön.  

Söndag 19/6. De vilda blommornas dag arrangerades ihop med Ramnäs-Virsbo naturklubb 

och Botaniska föreningen i Västmanlands län och förlades till slussarna och gamla Bruket i 

Virsbo, där särskilt växter spridda av människor i boendenära miljö studerades. 

 

Höstens programaktiviteter har varit följande: 

Söndag 21/8. Slåtter av vår äng i Skogsmuren. 

Lördag 17/9. Svamputflykt till Salas kalkpåverkade skogsmarker kring Gudmundstorp under 

ledning av Bo Eriksson och Lars Bsenko. 

Onsdag 12/10. Möte. Nostalgikväll med bilder från förr. 

Söndag 23/10. Promenad i det nyligen föreslagna naturreservatet Naddennäset. 

Onsdag 16/11. Möte där Lennart Waara visade bilder och berättade om Västmanlands 

ornitologiska förenings inventeringar av fågelfaunan i Hälleskogsbrännan. 

Söndag 20/11. Besöktes Fjällberget och Vågsjön. 

 

 

 

 

 



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 9:e året i rad har 

åtgärder vidtagits för att gynna fältgentianan på sin växtplats i Skogsmuren, där bland annat 

frön spridits till plats där gentianor tidigare funnits. Under året har också en del av 

gärdesgården kring ängen förbättrats, samt har förberedelser för bete av del av ängen 

påbörjats. I maj hölls ett möte i Muren om det avtal som reglerar skötseln i området, med 

deltagare från Bergvik, länsstyrelsen och Kommunen. Från och med 2016 förlängs avtalet 

fem år, därefter ett år i taget. Skylt har tagits fram och anslagits i Muren, där de två ÅGP-

arterna praktvaxskivling och fältgentiana presenteras. 

 

Skrivelser och yttranden 

Föreningen har muntligt till länsstyrelsen godkänt skötselplan för det blivande naturreservatet 

Naddennäset. Föreningen har deltagit i fältmöte med Bergvik gällande skydd av skog på 

Morsjöåsen, där ca 17 hektar gammelskog skyddas i nyckelbiotop.  

 

Utställningar 

Under oktober månad hade föreningen en utställning på biblioteket i Sura på temat ”Livet i 

betesmarkerna”, med fokus på betesdjurens betydelse för en levande landsbygd och för den 

biologiska mångfalden. 

 

LONA-projekt 
Under året startade Surahammars kommun ett LONA-projekt ”Tätortsnära natur”, där 

Naturskyddsföreningen deltager i 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 22 maj deltog ordföranden som guide i Hälleskogsbrännan, under besök från SNF 

Dalarna. Under året har svamprapport nummer två från Hälleskogsbrännan sammanställts av 

föreningen och presenterats på hemsidan. 
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_________________ __________________ ____________________ 

Tom Sävström Mikael Mälberg Lise-Lotte Norin  
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Kristin Andersson Jesper Gustavsson Einar Marklund 
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Lars Bsenko 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


