
Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen Surahammar för år 2020. 

 

Styrelse och 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 (t o m 13/10), Einar Marklund, 

Mikael Mälberg och Brita Persson (fr o m 14/10). 

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 fr o m 14/10 Jesper 

Gustavsson. 

 

Under året har två protokollförda styrelsemöten hållits. 

 

Pandemianpassningar 
 

Året 2020 har inte varit som vanligt på grund av den pågående coronapandemin, vilket 

föreningens verksamhet har påverkats av i skiftande omfattning. Färre inomhusmöten 

har hållits och utflykterna har varit anpassade efter myndigheternas 

rekommendationer. Däremot har folkhälsomyndigheten rekommenderat utevistelser i 

naturen, vilket förhoppningsvis stimulerat medlemmar till individuella aktiviteter i skog 

och mark. 

 

Den 31/12 2020 hade föreningen 127 medlemmar. En minskning med 12 medlemmar. 

 

Vårens programaktiviteter har varit följande: 

 

Onsdag 19/2. Möte. Medlemmarnas bildkväll. Tom Sävström, Lasse Gabrielsson, Lars 

Bsenko och Lennart Eriksson visade bilder och film. 

Lördag 29/2. Örnspaning i Lisjö. 

Lördag 21/3. Ugglekväll vid Stormossen, Ramnäs. 

Söndag 5/4. Fågelskådning från gravfältet vid Västersjön. 

Lördag 25/4. Fagning av slåtterängen i Skogsmuren. 

Lördag 30/5. Kvällsbesök vid Timmermossen för att lyssna efter nattskärra. 

 

Höstens programaktiviteter har varit följande: 

 

Söndag 16/8. Genomfördes vår årliga tradition med slåtter i Skogsmuren. 

Onsdag 14/10. Det uppskjutna årsmötet genomfördes i Folkets Hus. 

Söndag 18/10. Naturstudier i strandskogar vid Vågsjön, med särskild inriktning på mossor. 

Söndag 22/11. Promenad på skogsbilväg från Ekorrfallet till Valbergen. 

Lördag 12/12. Adventsvandring från Timmermossen till Rövallskojan och Rövallsmossen. 

. 

Flora- och faunavård 

Småfågelutfodring har bedrivits under vintern på kanalbanken vid Sätten i styrelsens regi och 

en nystartad matning i Västsura hassellund har underhållits av Urban och Li Dimberg. 

Naturvårdsarbetet i Skogsmuren har bedrivits enligt gällande avtal med markägaren och 

övriga intressenter. Fältgentianan hade ett bra år med drygt 150 exemplar i Skogsmuren. Det 

var 13:e året som föreningen jobbat med att rädda gentianorna på denna växtplats.  



 

Naturskydd och information 

Ordföranden har deltagit i samråd med Västerås stift inför avverkning väster om Stingsberget, 

där utökat skydd vid Min källa kyrkoreservatet ingick, inklusive skydd av bombmurklan på 

platsen. Föreningen har kompletterat Länsstyrelsens naturvårdsplan med skydd för 

Svenskbyskogen, åkrar och åkerholmar vid Svenskbyn, samt skogen på Slagghögarna.  

 

Föreningen har lämnat remissvar till länsstyrelsen med anledning av bildandet av 

naturreservatet Virsboåsen, där vi bland annat ser positivt på den föreslagna skötselplanen för 

reservatet.  I skrivelse till Sveaskog har föreningen föreslagit att Vågön och strandnära 

tallskogar runt Vågsjön skyddas, vilket tagits mot positivt av skogsbolaget. 

 

Övrigt 

 

En grupp medlemmar har restaurerat taket på den gamla smedjan i Djupebo. 
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