
Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen Surahammar för år 2019. 

 

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 Christer Andersson och Torbjörn Holmstedt.. 

 

Under året har tre protokollförda styrelsemöten hållits. 

 

Den 31/12 2019 hade föreningen 139 medlemmar. En minskning med 6 medlemmar. 

 

Vårens programaktiviteter har varit följande: 

 

Onsdag 27/3. Årsmöte. Jan Eriksson visade bilder på temat ”Växter och djur från vildmark i 

fjällen och från skogarna kring Skinnskatteberg”. 

Lördag 16/3. Ugglelyssning i trakten av Björkkärret och Långdalen. 

Söndag 14/4. Spaning efter bibagge och andra vårinsekter i Hovgårdens motorbana och 

grustag. 

Söndag 28/4. Besöktes de klassiska fågellokalerna Oset och Kvismaren i Örebro. 

Lördag 4/5. Föreningen deltog i Fågeltornskampen med deltagande i fågeltornet vid Norrsjön. 

Söndag 5/5. Fagning av slåtterängen i Skogsmuren. 

Onsdag 22/5. På Biologiska mångfaldens dag företogs ett kvällsbesök vid Min källa vid 

Stingsberget. 

Söndag 16/6. ”De vilda blommornas dag” genomfördes tillsammans med Ramnäs-Virsbo 

naturklubb och Botaniska föreningen i Västmanlands län och besöksmålet var orkidékärret 

Värsmossen. 

 

Höstens programaktiviteter har varit följande: 

 

Söndag 25/8. Genomfördes vår årliga tradition med slåttergille i Skogsmuren. 

Lördag 31/8 - Söndag 1/9. Deltog föreningen som medarrangör i Svampens dag i samarbete 

med Svampkonsulenterna och Folkets hus. Svampplockning på lördagen och 

svamputställning på Folkets hus under söndagen. 

Söndag 29/9. Promenad i Holmtorpets betesmarker. 

Söndag 20/10. Vi studerade senhöstens fågelliv vid Frövisjön. 

Söndag 6/11. Möte. Seppo Ormiskangas visade bilder från skog och mark bland annat från en 

vandring i Bredfjällets naturreservat i Älvdalens kommun. 

Lördag 16/11. Besöktes Suraslussen och Västsura ekhage. 

Onsdag 11/12. Möte. Torbjörn Holmstedt och Tom Sävström visade bilder och berättade om 

upplevelser från en fjällvandring från Sulitelma i Norge genom Padjelanta nationalpark till 

Kvikkjokk. 

 

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 12:e året i rad har åtgärder vidtagits för att 

gynna fältgentianan på sin växtplats i Skogsmuren. Även under detta år har slåtter genomförts 

på växtplatsen för hartmansstarr, söder om Haga. Slyröjning har genomförts i Västsura 

ekhage, efter samråd med markägaren. Fågelholkarna längs stigen till fågeltornet vid Norrsjön 

och i Skogsmurens hagmarker har rensats och underhållits. 10 nya starholkar har satts upp i 

betesmarken vid Gatstugan. En kattuggleholk har uppsatts vid Broforstorp, vilket ombesörjts 

av boende på stället. 

Föreningen har i skrivelse till Ståltorp-Västsura vägsamfällighetsförening föreslagit att 

vägkantsslåttern runt Västersjön ska ske efter den 15 augusti för att gynna växt och 

insektslivet. 

 

Utställningar/information 

Temadag i Kohagen. Den 18 augusti arrangerade Naturskyddsföreningen Surahammar och 

Insamlingsstiftelsen Surahammars Naturvårdsfond en temadag för att belysa den biologiska 

mångfalden i äng och hage och förlades till Kohagens naturreservat. SSOKs lokal användes 

för förberedelser och ett 30-tal personer deltog. 

 
Övrigt 

Föreningsmedlemmar har deltagit i inventering av årets växt som varit tätört. 

Medlemmar har också som floraväktare aktivt deltagit i bevakningen av mer eller mindre 

hotade kärlväxter, detta i samarbete med Botaniska föreningen i Västmanlands län. Del av 

spången till fågeltornet har cuprinolbehandlats. En grupp medlemmar rustade under våren den 

gamla ladan vid Jungfrubo, efter tillstånd från markägaren Ramnäs skog AB. 
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