
Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen Surahammar för år 2021. 

 

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, Einar Marklund, Mikael Mälberg och Brita Persson. 

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 Jesper Gustavsson. 

 

Under året har två protokollförda styrelsemöten hållits. 

 

Den 31/12 2021 hade föreningen 122 medlemmar, varav 33 familjemedlemmar. 

 

Pandemianpassningar 
Året 2021 har inte varit som vanligt på grund av den pågående coronapandemin, vilket 

föreningens verksamhet har påverkats av i skiftande omfattning.  

 

Vårens programaktiviteter har varit följande: 

 

Söndag 10/1. Nyårsvandring i Seglingsberg. 

Lördag 6/3. Örnspaning i Lisjö. 

Torsdag 25/3 Fagning ängen i Skogsmuren. 

Lördag 27/3. Ugglekväll vid Fermansbo urskog. 

Söndag 28/3 Årsmöte utomhus vid Hembygdsgården. 

Söndag 11/4. Promenad vid Sätten och Suraslussen. 

Söndag 6/5. Gökotta vid Toftsjön. 

 

Höstens programaktiviteter har varit följande: 

 

Söndag 29/8. Genomfördes vår årliga tradition med slåtter i Skogsmuren. 

Söndag 28/11. Adventsvandring från Djupebo förbi Hagslätten till Larsbo och Glåpmosstorp. 

 

. 

Flora- och faunavård 

Småfågelutfodring har bedrivits under vintern i Västsura hassellund och som underhållits av 

Urban och Li Dimberg. Naturvårdsarbetet i Skogsmuren har bedrivits enligt gällande avtal 

med markägaren och övriga intressenter. Fältgentianan uppträdde med 7 exemplar under 

augusti månad. Det var 14:e året som föreningen jobbat med att rädda gentianorna i Muren.  

 

Föreningen har skänkt 500 kronor till mat åt Majvors igelkottar i Virsbo. Under 2021 hade 

Majvor 19 olika kottar på besök. En hedervärd insats som uppmuntrats. 

10 starholkar har underhållits i betesmark vid Gatstugan. 

 

Naturskydd och information 

Styrelsen har haft en insändare i VLT där vi tagit avstånd från bostadsbebyggelse vid 

Långsjön. Föreningen har tillsammans med Ramnäs-Virsbo naturklubb lämnat skrivelse till 

Kommunen och Kommunalteknik där vi motsätter oss gallring i Bombmurkleskogen och del 

av Strömsholmsåsen norr om vattenverket. 



Naturskyddsföreningen har i skrivelse till Länsstyrelsen påpekat vikten av att rädda Elingbos 

värdefulla naturbetesmarker, vilka legat ohävdade sedan 2013. Vi har föreslagit att ett projekt 

startas under 2022 under namnet ”Rädda Elingbo”. 

 

Tillsammans med Ramnäs-Virsbo naturklubb har vi lämnat remissyttrande till länsstyrelsen 

på ”Västmanlands skogsstrategi 2030”. 

 

 

Övrigt 

 

Föreningen har inventerat ett område i Olberga för Kommunens räkning, som underlag till ett 

byggprojekt. 
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