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Från ordföranden 

 
Nytt verksamhetsår igen.  
Som du ser kan du i år läsa årsberättelsen i vår tidning. Här 
finns också kallelsen till årsmötet. I år kan vi locka med 
intressant föredragshållare från Hjortkvarn. Lennart Säfbom 
kommer att visa både stenar och bilder. 
 
På sidan 14 finner du den text som vi skickat till lokal-
tidningarna som insändare. Jag hoppas den redan varit införd 
i tidningarna när du läser detta. 
 
Om du har synpunkter på verksamheten: Kom till årsmötet. 
 
Sture Hermansson 
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HALLSBERGS 
NATURSKYDDSFÖRENING 

 

ÅRSMÖTE 
 
 Du hälsas välkommen till vårt årsmöte i Hallsberg. 
 
 Plats:  Kullängen (Hallsbergs vårdcentral) 
 Tid:    Måndagen den 9 mars 1998 kl. 19.00 
 
 
PROGRAM:   

Förutom sedvanliga förhandlingar kommer Lennart Säfbom 
från Hjortkvarn att visa oss lite ur sina samlingar av opaler 
och andra ädla stenar. Han kommer också att visa bilder och 
berätta om sina insamlingsresor i Australien 
 
                                     Kaffe serveras !         
 
                             
 
 

VARMT  VÄLKOMNA ! 
Tag gärna med intresserade vänner. 

 
STYRELSEN 
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HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
1997 

 
Styrelsen framlägger härmed följande verksamhetsberättelse 
för år 1997 
  
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Ordförande Sture Hermansson 
Sekreterare Arne Holmer 
Kassör Håkan Lindgren 
Övriga ledamöter:   Helena Johansson 
 Clas Göran Larsson 
 Margareta Svensson 
 Tage Aronsson 
 Perarne Boo 
 Helle Kivling 
 
Styrelsesuppleanter:  Inger Eriksson 
 Leif Karlsson 
 Margareta Folmer 
 Annika Ahlin 
 
Styrelsemöten: 
Styrelsen har under året haft 10 sammanträden, flertalet av 
dessa i vår stuga i Herrfallsäng. 
                             
Skrivelser och kontakter med myndigheter:  
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Den 21 mars samlades en grupp ur styrelsen på 
kommunalkontoret för en träff med stadsarkitekten. Han 
gav en redogörelse för den planerade ekoparken.  
Vi har som remissinstans fått yttra oss över förslagen till 
Brunnskulleleden och Prästgatans förlängning i Hallsberg.  
 
Konferenser och möten:   
Margareta Folmer har varit vår representant i 
länsförbundet, Naturskyddsföreningen i Örebro län.  Hon 
var även vår utsända vid Naturskyddsföreningens 
riksstämma på Gotland i juni.  
Fyra styrelsemedlemmar (Sture, Tage, Clas Göran, 
Margareta Svensson) deltog i länsförbundets s.k. 
Karlslundskonferens i Örebro.  
På den s.k. Skogsdagen på Kvinnerstaskolan deltog Tage 
Aronsson och Sture Hermansson.  
Håkan Lindgren representerade Hallsbergskretsen vid 
Hopajolas årsmöte den  22 maj.  
Arne Holmer har deltagit i en Steget-före-kurs i Hällefors. 
Målet för kursen var att ge kunskaper om  
indikatorarter för att i god tid kunna identifiera skyddsvärd 
urskog eller urskogsliknande natur i landskapet.  
Tage Aronsson deltog i ett möte mellan landshövdingen 
och naturskyddsföreningarna i länet.  
 
Föreningsmässan den 3 maj:   Föreningen deltog med en 
monter i Sydnärkehallen. Där fanns en utställning med åtta 
olika sorters fågelholkar gjorda av Sven-Åke, färgfoton av 
Sture som skildrade föreningens verksamhet, möjlighet att 
spika ihop en egen fågelholk. En tubkikare var uppställd i 
vilken man kunde spana in en monterad stenknäck och där 
var utlagt diverse broschyrer och planscher från 
Naturskyddsföreningen. Man kunde även gå en naturstig i 
utställningshallen och vinna utlottade priser.  
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Föreningsmöten och exkursioner: 
Måndag 10 mars     ÅRSMÖTET.    Förutom sedvanliga 
förhandlingar visades ett bildspel av fotografen Torbjörn 
Arvidsson under rubriken Djur och natur i Alaska.  23 
personer deltog. 
 
Lördag 22 mars    Uggleexkursion ledd av Arne Holmer i 
skogarna mellan Hallsberg  - Pålsboda - Skogaholm. Endast 
ett par ropande kattugglor lyssnades in - vid Herrfallsäng. 19 
personer deltog.  
 
Lördag-söndag 5-6 april var vår krets värdar för 
länsstämman. Den förlades till Skålegården i naturreservatet 
vid Skogaholm. Efter välkomstkaffe på 
lördagseftermiddagen hölls årsmötet och därefter vandrade vi 
ned till sjön och restaurangen Sandviksbaden där vi åt 
middag. Efter denna berättade Arne Holmer med hjälp av 
diabilder om Skogaholmstraktens natur- och kulturhistoria. 
Övernattning ordnades för de som så önskade, men 
dessförinnan vandrade vi med blickarna en stund över 
natthimlen och med Sture som guide försökte vi identifiera 
Vintergatans olika stjärnbilder. 
På söndagsförmiddagen gjorde vi en vandring uppe på Skåle 
klint, njöt av utsikten och såg på de gamla gruvhålen. Ett 
besök gjordes även i jordkällaren där de vackra 
källarspindlarna vaktade sina stora vita äggkokonger i taket. 
Vi åkte sedan bort till det mäktiga beståndet av jättelika 
granar och tallar vid Skepphulta. Nordeuropas högsta?  Där 
fick vi en intressant redogörelse för området av jägmästare 
Sven Ekström och därefter kunde vi stilla vår hunger med 
grillkorv vid Tages lägereld.  
 
Lördag 10 maj var det meningen att göra ett besök i Broby 
äng naturreservat, men det blev inställt p.g.a. mycket dåligt 
väder och få deltagare. 
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Söndag 11 maj.    Inger Eriksson ledde en 23 km lång 
vandring på Bergslagsleden, etapp 4, Nyberget-Uskavi.  4 
deltagare. 
 
Lördagen den 24 maj var det planer på en bussresa 
tillsammans med Kumlabiologerna och Botaniska Sällskapet 
till Göteborgs Botaniska trädgård. P.g.a. för få deltagare blev 
resan inställd.  
 
Måndagen den 26 maj gjorde vi en kvällsvandring i 
Herrfallsäng och kunde efter det njuta av varma våfflor med 
sylt, tillagade på vedspisen i stugans kök.   Ca. 20 personer 
 
Lördagen den 7 juni lyssnade vi vid Kvismaren på de fåglar 
som vaknar upp och sjunger när   sommarnattens skymning 
får andra att tystna. Bl.a. hördes flera näktergalar och 
gräshopps-sångare. 15 deltagare. 
 
Söndagen den 10 augusti. Länsängsdag i Broby äng. Vår 
krets ansvarade för den årliga träff då folk från länets kretsar 
samlas för gemensam slåtter i någon äng. Vi visade upp ett 
litet bildkollage, sammanställt av Sture, som presenterade 
ängen, dess växter och vårt arbete där under åren. Tage 
slipade liar som ett proffs på den transportabla slipsten som 
Sture letat fram. Spelmannen Bertil Mårtensson underhöll och 
i pausen serverades en sallad och några goda saftsorter  av lite 
annorlunda slag tillredda av Margareta Folmer. Vi gynnades 
av mycket vackert väder. Ca.13 personer. Anslutningen från 
länets kretsar var dock lite mager.  
 
Söndagen den 7 september.   Svampexkursion med Karl 
Gustaf Nilsson som guide.  Det var, på grund av 
sommartorkan, en fattig svampsäsong, men en hel del olika 
svamparter hittades dock, vilket framgått av den lista som 

(fortsättning på sidan 10) 
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Mån 26 januari Studiecirkel om fåglar 

Inomhusträffar: 25/1, 10/2, 23/2 och 10/3 

Kullängen. 

Mån 9 mars Årsmöte 

Se kallelse på sidan 3. 

Sön 26 april Besök hos Jonas Hellström, djurkonservator,  
i Glottra 

Vi besöker en skicklig djurkonservator.  
Jonas är fiskspecialist (hur ”stoppar man upp” en 
fisk?) Vi räknar också med att få se hjortar i hägn, 
strutsar och mufflonfår som kanske lammat då..  

Samling vid Konsum i Hallsberg kl 9.00 eller vid  
Q8 i Pålsboda kl 9.20 

Mån 27 april 
 

Lövträd i blomning (1) 

I höstas studerade vi träd, mest lövträd, under en 
promenad i centrala Hallsberg. Vi förtsätter vår 
serie om träden genom att studera dem i 
blomning. Eftersom inte alla träd blommar 
samtidigt gör vi utflykten vid två tillfällen. (se 25/5) 

Samling vid Konsum i Hallsberg kl 19.00 

VÅRPROGRAM

Glöm inte att ta med matsäck när vi åker ut i skogen. 
Stövlar eller kängor är bra att ha där ute. 
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ÅRPROGRAM 1998 
Lör 9 maj Botaniska trädgården i Göteborg 

Vi besöker Sveriges finaste botaniska trädgård. Färd 
i egna bilar. 

Anmälan till Arne 0582-407 58 senast 1 maj 

Samling vid Konsum i Hallsberg kl 7.00 

Sön 17 maj Vandring på Bergslagsleden 

Etapp 1. Kloten–Gillersklack. 

Samling vid Konsum i Hallsberg kl 7.00 

Mån 25 maj Lövträd i blomning (2) 

Samling vid Konsum i Hallsberg kl 19.00 

Tis 2 juni Våfflor och vårsång i Herrfallsäng 

En försommarkväll i ängen avslutat med nygräddade 
våfflor vid vår stuga där. 

Samling 19.00 vid ängen. 

Lör 6 juni Nattsjungande fåglar vid Kvismaren 

Vi kan nästan lova näktergal, och kanske får vi höra 
busksångaren och vattenrallen igen. 

Samling vid Konsum i Hallsberg 21.30 eller vid Öby 
kulle kl. 22.00 

Sön 9 augusti Ängens dag 

Slåtter i Broby äng. Vi har några liar och räfsor, men 
ta gärna med egna redskap. 

Samling kl. 9.00 vid Konsum i Hallsberg. 9.15 i 
ängen 

Ta gärna med vänner och bekanta. Alla är väkomna! 
Har du frågor? Ring Sture Hermansson 0582-135 87 eller Arne Holmer 0582-407 58 
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tidigare har publicerats i vårt kontaktblad Anemonen.  
 
Söndagen den 21 september.  Trädvandring i Hallsberg. 
Med Sture Hermansson som guide fick vi träna på att känna 
igen flera av våra svenska trädarter.  
 
Lördagen den 4 oktober besöktes brandområdet söder om 
sjön Sottern. Den 10 juni rasade en skogsbrand där och nu 
kunde vi se att naturen redan börjat ”läka såren ”. En del av 
marken var nyplanterad. Hallonbuskar, ormbunkar, lingon- 
och blåbärsris började grönska på den svarta marken.  
Svedjenävan hade någon sett där, men vi fann den inte under 
vår vandring. En del av området var avgränsat med  band med 
texten naturvård. Man planerar att lämna en del av brandfältet 
för fri utveckling och för vetenskapliga studier. Stort intresse 
med c.18 deltagare. 
 
Måndagen den 13 oktober. Kommunens miljöarbete.  Vi 
samlades på kvällen på Kullängen. Ett par inbjudna 
representanter för kommunen,  stadsarkitekt Hans Lindberg 
och Bo Ståhl från miljöskyddet,  berättade om kommunens 
arbete med bl.a. Agenda-21, ekoparken och kommunens 
övriga planer för bättre miljö- och naturvård.  
11 deltagare. 
 
Måndagen den 17 november. Medlemmarnas bilder.  Den 
traditionella och trevliga kväll då medlemmarna i all 
anspråkslöshet visar upp sina bilder, kanske huvudsakligen 
tagna under den förlidna sommaren. För att nämna något av 
vad som bjöds så fick vi fick uppleva strövtåg på två olika 
vulkaniska öar i Atlanten, - Island och Teneriffa och 
sommarbilder från Gotland och Abiskofjällen. 
13 deltagare.  
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Stugan i Herrfallsäng:  
Upprustningen av stugan har fortsatt med en del förbättringar 
inomhus.  Vi har tacksamt tagit emot några gardiner av 
Margareta Svensson och några planscher och tavlor har placerats 
där av Sture och Inger Eriksson. 
 
Natur- och miljövårdsaktiviteter:  
Slåtter i Broby äng har som nämnts utförts även i år i form av en 
länsängsdag. 
  
Medlemmar: Medlemsantalet är drygt 300.  
 
Ekonomin:  
Beträffande ekonomin hänvisas till särskild berättelse. 
 
Slutord:  Vi tackar föreningsmedlemmarna för visat förtroende 
under året och önskar föreningen fortsatt framgång.  
 
           Hallsberg den 9 mars 1998 
 
(Styrelsemedlemmarnas underskrifter) 
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Världsrekordhållare (1) 
Det tyngsta och största fågelboet som har upphittats fanns i Ohio, USA. Ett bo 
som föll till marken vid en storm vägde 1,8 ton och var 2,59 m brett samt 3,66 
m djupt. Boiet hade använts av vithövdad havsörn i 35 år. 

Även  den  svenska  havsörnen  bygger  stort.  Enligt  Tage  Wahlberg  i  
Kunskapen  om  fåglar  kan boet  ”med  åren,  genom  påbyggnad,  bli  rätt 
omfångsrikt och mäta två meter tvärsöver och dryga metern genom botten.” 

Havsörn på boet.  
Teckning av Tage Wahlberg 

FÅGELNOTISER 

Litteraturtips: 
Härlig fågellitteratur att läsa: Erik Rosenberg, Fåglar i Sverige. Erik skriver om 
den skönsjungande svarthättan: “Fågeln flyttar i sept–okt till Östafrika, men 
det har t.o.m. hänt att fågeln övervintrat i mellansverige och uppehållit sig vid 
fågelborden där den uppträder mycket käckt och restaurangvant“ 
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Världsrekordhållare (2) 
Silvertärnan genomför en transglobal flyttning, som två 
gånger  om  året  för  den från pol  till  pol.  Tur-  och 
returflyttningen är omkring 40 000 km lång, en sträcka 
som inte någon annan flyttare kan överträffa. För att hinna 
med sin flyttning måste silvertärnan tillbringa åtta av årets 
månader med att flyga utan uppehåll. För att få mat under 
färden dyker den i vattnet efter småfisk. 
 

Ur Flyttning av Robert Baker 

Liten men tuff 
Även småfåglar flyttar långt.   

Lövsångaren,  sveriges  talrikaste 
fågel,  flyger  350–400  mil  non  stop 
Afrika–Sverige.  Energiåtgången  kan 
jämföras med en smörklick. 

Nordsångaren,  som häckar  i  Torne 
Lappmark flyttar 25 000 km från till 
Sydostasien. Väger ca 10 g. 

Lövsångare eller nordsångare? 
De båda arterna är mycket lika. Den 
här bilden är tecknad av Harald Wiberg 
och finns i Fåglar i Sverige. Du får själv 
kolla vilken art det ska föreställa. 
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Hallsberg januari-98 
 
Insändare till lokalpressen För kännedom till: 
 Kommunstyrelen Askersund 
 Kommunstyrelsen Hallsberg 
 Kommunstyrelsen Örebro 
 Länsstyrelsen 
 Örebro Energi AB/Sydkraft AB 
 
Torvbrytning på Skallemossen 
 
Hallsbergs Naturskyddsförening protesterar mot planerna på 
torvbrytning i Skallemossen Sydnärke. Hallsbergs kommun 
berörs genom att vattensystemet frän mossen går genom 
kommunen. 
Torv är ett fossilt bränsleslag och genom den exploatering som 
nu planeras omvandlas produktiv skogsmark till ett helt annat 
ägoslag - vatten. 
Vi anser att företag som planerar torvbrytning ska presentera en 
fullvärdig miljökonsekvensbeskrivning i vilken påverkan på hela 
vår miljö beaktas, d.v.s både mark, vatten och luft. 
Vid användning av torv som bränsle ser vi bl.a. hur 
- möjligheten att producera förnyelsebar råvara tas bort 
- mossen som buffert i det hydrologiska kretsloppet tas bort, 
vattengenomströmningen ökar med ökad borttransport av 
organiska ämnen (risk för ändringar i vattnets syrehalt och pH) 
och översvämningsrisker som följd 
- transporter som belastar miljön ökar 

Insändare 
Vi gör ett försök att hålla frågan om torvbrytning på Skallemosson varm.  
När du läser det här har du förhoppningsvis redan kunnat läsa denna insändare 
i din lokaltidning. 
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- man får problem med buller och organisk damm 
 
1 ett globalt perspektiv kan man tycka att våra invändningar inte 
har så stor betydelse, men vi menar tvärtom. Genom att handla 
långsiktigt rätt på det lokala planet påverkas också vår globala 
miljö i rätt riktning - det är den grundläggande tanken bakom 
Agenda 21-överenskommelsen, en överenskommelse som 
Sverige har anslutit sig till (och där Örebro kommun ligger långt 
framme). 
 
Tål projektet ens en granskning ur rent ekonomiska aspekter? 
Om man minskar sitt räntebärande kapital produktiv skogsmark) 
och räntan på kapitalet (skogsuttag) för all framtid minskar måste 
den kortsiktiga vinsten förr eller senare ha ätits upp? Hur lång tid 
tar det? 
 
Vi är besvikna på tillståndsgivande myndigheter och Örebro 
kommun som inte agerat aktivare i ärendet Nu torde dock 
ansvaret i första hand ligga på exploatören. 
 
Örebro Energi AB och Sydkraft AB - visa att ni lyssnar på 
miljöopinionen och bidra aktivt till en utveckling mot långsiktigt 
hållbar ekologisk energi! 
Visa att det i dessa tider finns företag som kan lägga bort 
prestigetänkande, ompröva fattade beslut och ha förmåga att se 
till "mjuka värden"! 
 
Hallsbergs Naturskyddsförening genom Sture Hermansson, 

ordförande. 
 
 

Adress: Soldatvägen 11,  99430 Hallsberg. 
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Kontaktpersoner: 

Sture Hermansson 0582-135 87 

Arne Holmer 0582-407 58  

 

     B  föreningspost 
Avsändare: 
Hallsbergs Naturskyddsförening 

Soldatvägen 11 

694 30 Hallsberg 


