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Du hälsas välkommen till  
 

Årsmöte 
 

i Hallsbergs Naturskyddsförening 
 

måndagen 8 mars kl. 19.00 
 

i Kantakrogen (Hallsbergs hembygdsgård) 
 

Program: 
 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

 
Arne Holmer 

visar bilder och berättar från 
sin resa till stenåldersfolk på Nya Guinea 

 
Kaffe serveras 

 
VARMT  VÄLKOMNA! 

 
Tag gärna med intresserade vänner. 

 

STYRELSEN 
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 Styrelsen framlägger härmed följande 
verksamhetsberättelse för år 2003. 
 
Styrelsen har haft följande 
sammansättning: 
Ordförande Sture Hermansson 
Vice ordf. Tage Aronsson    
Sekreterare Arne Holmer 
Kassör Perarne Boo 
Övriga ledamöter:   Annika Ahlin    
 Ingemar Hallberg 
 Clas Göran Larsson 
 Inger Eriksson  
Styrelsesuppleanter: Leif Karlsson 
 Margareta Bergström 

Styrelsemöten: 

Styrelsen har under året haft 8 
sammanträden.   

Möten, konferenser och kurser:   
Tage Aronsson har under året varit 

vår representant i Länsförbundet med 
Arne Holmer som suppleant.  Tage har 
även varit vår kontaktperson vid 
möten under året mellan Naturskydds-
föreningen i länet och landshövdingen 
och Arne har varit ersättare.  

Sture Hermansson, Tage Aronsson 
och Arne Holmer var kretsens repre-
sentanter vid Länsförbundets årsstäm-
ma den 5 april vid Olshammar i Asker-
sund. Förhandlingarna ägde rum i 
Olshammarsgården. Före förhand-
lingarna fick vi en intressant guidning i 
omgivningarna. En kunnig guide berät-
tade om den lilla kyrkan och visade oss 
runt i Heidenstamsrummet. Efter 
årsmötet vandrade vi invid Vättern i 
det nya naturreservatet på Utnäset.  

Annika Ahlin representerade vår 
krets vid Hopajolas årsstämma, som i 
år ägde rum den 20 maj ombord på 
MF Vättervik i Vättern  

Arne Holmer har fungerat som 
kontaktman till Studiefrämjandet.  

Sture Hermansson, Tage och Arne 
deltog i länskonferensen på Folkets 
Hus i Örebro den 15 februari. 

En kurs om lavar ordnades av läns-
förbundet vid Stenbäckens friluftsgård 
den 12 april under kunnig och trevlig 
ledning av Lars-Erik Muhr. I kursen 
deltog Arne, Tage och Eivor Aronsson.  

Länsstyrelsens ordnade en temadag 
om de 15 miljömålen i Örebro län den 
26 augusti.  Sture, Tage och Arne 
deltog. 

Sveaskog presenterade sig och sitt 
miljöprogram en dag i september i 
Aspa herrgård. Arne och Tage var där. 
En båttur gjordes med Motala Express 
och företaget presenterade bl.a. det 
nya begreppet ekopark. Omberg är 
redan en sådan. Det ska bli en ekopark 
även i Vätterns skärgård.  

Den 23 maj ordnades av Hallsberg 
och Kumla kommuner en studieresa 
längs Ralaån och i den deltog Sture 
Hermansson, Margareta Bergström, 
Ingemar Hallberg och Clas Göran 
Larsson.   

Sture deltog i ett informationsmöte 
om Ralaån.  

Skrivelser och kontakter med 
myndigheter:  

Till ett styrelsemöte bjöd vi in 
representanter för kommunen. Chefen 
för miljökontoret, Leif Welander, 

HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENINGS 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 
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ställde upp och besvarade olika frågor. 
Vi resonerade om eventuella nya 
kommunala naturreservat och skötseln 
av naturreservaten Broby äng och 
Tomta hagar. Vi hänvisades till den i 
kommunen ansvarige, vilken är Leif 
Nykvist på Fastighetsförvaltningen. Vi 
fick också höra att arbetet med 
Naturvårdplanen står stilla nu, och att 
kommunstyrelsen har ratat det 
framlagda förslaget till  Agenda-21.  

Broby äng 
2 maj röjde vi naturstigen, och 2 
augusti slog vi en del av ängen med lie 
och slåltterbalk. 

Anemonen:  
Vår föreningstidning har som vanligt 
utkommit med 2 nummer med Sture 
Hermansson som redaktör.   

Studiecirkel 
En studiecirkel i elementär 
svampkännedom har genomförts med 
5 deltagare. Vi gjorde exkursioner och 
samlade in svampar vid Tripphultssjön, 
vid Sandviksbaden invid Tisaren, och 
vid sjön Igeln. Det var en bra svamp-
höst så vi fann många olika arter att 
träna oss på.  

Klubbstugan i Herrfallsäng:  
Ett stadigt bord med bänkar har med 
Skogsvårdsstyrelsens försorg placerats 
invid stugan. 

Föreningsmöten och exkursioner:  

M. 10 mars: ÅRSMÖTE på 
Kantakrogen, Hallsbergs hembygds-
gård. Förutom sedvanliga förhand-
lingar berättade Sven-Anders Svensson 
och Iréne Johansson till bilder om en 
resa på Nya Zeeland.  
L. 15 mars: Ugglecafé.  Vi bjöd på 
kaffe och bullar medan vi lyssnade till 

ugglor på band. Vi fortsatte sedan att 
lyssna efter ugglor i skogarna bort mot 
Pålsboda och ned mot Skogaholm. 
Kvällen avslutades med  korvgrillning 
invid Tisaren. Tre eller fyra  kattugglor 
hördes innan vi åkte hem. 28 
deltagare. 
L. 26 april: Storviltsafari. Under 
ledning av Ingemar Hallberg for en 
karavan med bilar genom skogarna 
ned mot Skogaholm och Hjortkvarn. 
Vi såg under kvällen inga vildsvin, men 
tre älgar, sex kronhjortar, 63 dovhjor-
tar, sex rådjur, tre harar, en grävling 
och en räv. De flesta hjortarna kunde 
vi endast se genom att deras ögon lyste 
rödgula mot oss i ficklampornas sken. 
Kaffet intog vi under jättetallarna i 
Skepphultabeståndet.  
S. 18 maj: Vandring på 
Bergslagsleden, etappen Hammarby-
Digerberget med Inger Eriksson som 
ledare.      
M. 19 maj: En kvällsexkursion till 
återuppförda fågeltornet vid Vibysjön. 
Sven-Åke Josefsson var guide och 
berättade om arbetet med tornet. Vi 
såg bl.a. brun kärrhök, tre tranor, en 
häger, fyra kanadagäss, 250 grågäss, 
tre knölsvanar. Skäggdoppingar ruvade 
på ägg på ett flytande bo alldeles utan-
för tornet. Näktergal och svarthätta 
underhöll med sång i buskarna. 11 
deltagare. 
Ti. 26 maj Trastsång på kvällen i 
Herrfallsäng. I år hade vi sällskap av 
ett tiotal inbjudna ungdomar från 
flyktingförläggningen i Hallsberg. Vi 
bjöd på grillkorv och lyssnade på valda 
fågelläten på band och vandrade runt i 
lövängen.  
S. 15 juni De vilda blommornas dag 
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i Herrfallsäng. Arne Holmer vandrade 
runt i reservatet under ett par timmar 
med drygt 30 blomsterintresserade 
personer.   
L. 2 aug. Ängens dag.  Slåtter i 
Broby äng. För ovanlighetens skull fick 
vi börja slåtterarbetet i regn. Solen 
tittade fram så småningom och regn-
kläderna åkte av. Även i år såg vi 
buskmus. Ett bo med ungar kom fram 
under lien. Vi skylde försiktigt över 
det igen. 10 deltagare. 
L.23 aug.: Vi startade en 
nybörjarkurs om svampar med en ex-
kursion till tallmon vid Tripphultssjön. 
L.27 sept.: En bussresa till 
Universeum i Göteborg tillsammans 
med Naturskyddsföreningen Kumla. 
Många deltagare, bussen för 50 
personer var fylld.  
L. 4 okt.: Vandring vid 
Lidetorpsmon och Sveafallen. Tre 
deltagare.  
M.11 nov. Föreningens medlemmar 
visade egna bilder. Lokal Kullängen. 
C. 15 personer deltog.  

Medlemsantalet:  
Senaste rapporten från rikskansliet 
angav 201 huvudmedlemmar. 
Tillkommer ca. 50-70 
familjemedlemmar.    

Ekonomin:  
Beträffande ekonomin hänvisas till 
särskild berättelse. 

Slutord 
Vi tackar medlemmarna för visat 
förtroende under året och önskar 
föreningen fortsatt framgång.  
 

Hallsberg den 8 mars 2004 

/Styrelsen 

Arne och Tage mäter omkretsen på 
den grövsta eken i Broby äng. 
2 maj 2003 
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  Glöm inte att ta med matsäck när vi åker ut i skogen. 
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Lördag  
24 april 

Länsförbundets årsmöte i Degerfors. 

Anmäl om du är intresserad 

Lördag 
8 maj 

Grodor och salamandrar 
En heldag med utgångspunkt från Rånnesta vid Tysslingen. Jan 
Malmgren och Daniel Gustafson delar med sig av sina kunskaper, 
Daniel ute med håvar - ta gärna med barnen! - och Jan berättar mera 
för intresserade vuxna deltagare.  

Länsarrangemang. Se sid 8. 

Lördag 
17 april 

Storviltsafari. I år ny rutt förbi säker plats. Ta med stark ficklampa. 
Ledare Ingemar Hallsberg 

Samling Konsum kl 18.00 eller Herrfallsäng 18.15 

Måndag 
8 mars 

Årsmöte. 
Arne Holmer berättar och visar bilder från en resa till stenåldersfolk 
på Nya Guinea. 

Kantakrogen (Hallsbergs Hembygdsgård) kl. 19.00. 

Lördag 
15 mars 

Ugglekväll i Herrfallsäng. Kaffe och bullar serveras till uggleläten på 
band. Vi lyssnar sedan på äkta ugglelåt någonstans. 
Vi avlutar med korvgrillning vid Tisaren (ta med korv). Om vädret är 
gynnsamt kan vi se planeterna Venus, Mars, Jupiter och Saturnus  
rada upp sig i kända stjärnbilder denna kväll. Se sid 10 

Samling Konsum eller Herrfallsäng kl. 19.00 

Fredag 
9 april 

Nya fågeltornet vid Vibysjön. (Det ligger nära kyrkan) 

Samling Konsum kl. 08.00  

Söndag 
16 maj 

Vandring på Bergslagsleden. Gråmon-Ramundeboda 
Ledare Inger Eriksson 

Samling Konsum Hallsberg 08.00 
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  Ta gärna med vänner och bekanta. Alla är välkomna! 

 GRAM  
 04 

Lördag-
Söndag 
5-6 juni 

Insekter med Bengt Ehnström 
Sveriges främste kännare på insekter i ved, Bengt Ehnström, gästar oss för 
en tvådagarsutbildning.  

Länsarrangemang. Se sid 8 

Måndag 
14 juni 

Försommarvandring genom tre naturreservat: Broby äng, Nalavibergs 
ekäng, Oxaryggen. 

Samling 18.00 vid Konsum Hallsberg. 18.20  Broby äng 

Lördag 
7 augusti 

Ängens dag.  Slåtter i Broby äng.   

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

Söndag 
29 augusti 

Sensommarvandring på Mariedamsleden 
Ledare Ingemar Hallberg. 

Samling Konsum Hallsberg 9.00 

Lördag 
4 sept. 

Vatten del I - Livet under ytan 
Första delen av vårt vattentema har praktisk inriktning med håvar, 
stereoluppar och artkunskap. Ledare är Stefan Lundberg från 
Naturhistoriska riksmuséet i Stockholm och Urban Pettersson, 
Sportfiskarna Örebro 

Länsarrangemang. Anmälan och info: Ingalill Teljå tel. 019-57 89 62 

Söndag 
12 sept. 

Tranornas inflygning för övernattning i Kvismaren 
Ledare Arne Holmer. 

Samling Statoilmacken i Kävesta 18.00 

Sep—Okt Stora träd 
Höstens studiecirkel med Tage Aronsson som ledare. 

Lördag 
30 oktober 

Vatten del II - Vad är det som gäller? 
Uppföljningsdag om vatten 

Länsarrangemang. Anmälan och info: Ingalill Teljå tel. 019-57 89 62 

Måndag 
8 november 

Medlemmarnas bilder 
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Följande är hämtat från Länsförbundets hemsida www.orebro.snf.se  
Kontrollera helst via internet att informationen fortfarande stämmer. 
Angivna datum nedan ligger fast, men i flera fall saknas information om plats 
och tid.  
Vi återkommer så snart detaljerna klarnar, men du kan alltid kontakta vår 
utbildningsledare Ingalill Teljå för mer information, tel. 019-57 89 62,  
e-post: telja@telia.com 

Lördag 7 februari:  

Mångfalden i landskapet 
Hur ska den biologiska mångfalden i odlingslandskapet skyddas och utvecklas? 
Heldagskonferens i länsförbundets regi på Kvinnersta naturbruksgymnasium. 
Läs mer på länsförbundets hemsida. 

Lördag 24 april 

Länsstämma 
Naturskyddsföreningen i Degerfors är värdar för årets länsstämma.  
Plats: Veboa, Berget, Degerfors. Start med kaffe 9.30. Årsmötesförhandlingarna 
börjar kl. 10.00 och dagen avslutas med en guidad tur vid Sveafallen kl. 14-16. 
Intresserad? Kontakta styrelsen i din krets för anmälan! 

Lördag 8 maj:  

Grodor och salamandrar 
En heldag med utgångspunkt från Rånnesta vid Tysslingen. Jan Malmgren och 
Daniel Gustafson delar med sig av sina kunskaper, Daniel ute med håvar - ta 
gärna med barnen! - och Jan berättar mera för intresserade vuxna deltagare. 

Länsförbundets aktiviteter och program 
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Lördag 5 - söndag 6 juni:  

Insekter med Bengt Ehnström 
Sveriges främste kännare på insekter i 
ved, Bengt Ehnström, gästar oss för en 
tvådagarsutbildning. Det blir mycket tid 
i fält i de södra och västra länsdelarna, 
med besök i såväl ekhagar somm gamla 
barrskogar. 
Kostnad 100 kr per deltagare, inklusive 
en del mat och logi. Begränsat 
deltagarantal! Inledningsvis kan vi ta 
emot två anmälningar per krets (plus 
reserver), så hör av dig till din 
kretsstyrelse om du är intresserad. 
 
 
 
 
 
 
 

Lördag 4 september:  

Vatten del I - Livet under ytan 
Första delen av vårt vattentema har praktisk inriktning med håvar, 
stereoluppar och artkunskap. Ledare är Stefan Lundberg från 
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och Urban Pettersson, 
Sportfiskarna Örebro. 

Lördag 30 oktober:  

Vatten del II - Vad är det som gäller? 
Under en uppföljande dag tar vi tag i vilka hot som föreligger och hur 
regelverket ser ut, vad innebär t.ex. EU:s nya ramdirektiv för vatten? 
Hur jobbar myndigheterna och vad kan vi göra? Samma ledare som 
ovan. 

Bengt Ehnströms kunskaper om 
vedinsekter visas i boken Insektsgnag 
i bark och ved. Där presenteras med 
många fotografier på insekter och 
gnag. Även utbredningskartor och 
bestämningsnyckel. En unik och 
ovärderlig hjälp för att tolka 
skogsskador och för att inventera 
insekter med hjälp av deras gnag i 
bark och ved.  
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Horisonten 

Ekliptikan = den linje 

solen följer under ett år. 

Om vi har tur med vädret kan vi se denna stjärnhimmel från Tisarstranden nära 
Sandviksbaden, efter att ha lyssnat på olika ugglor på vägen dit. 

Om man inte har tränat under några nätter är stjärnkartor ganska svårtolkade, 
men kartan här ovan visar efter lite letande att planeterna Venus, Mars, Saturnus 
och Jupiter radar upp sig på stjärnhimlen längs ekliptikan denna kväll. Månen är 
däremot inte uppe, och eftersom månens ljus inte stör kan vi förvänta oss att se de 
båda galaxerna M33 i Triangeln och M31 i Andromeda. Det grå bandet över 
bilden är Vintergatan som bildas av miljoner stjärnor i vår egen galax. 

Vi tar med tubkikaren och hoppas på en underbar stjärnhimmel medan brasan 
sprakar och brinner ned till en perfekt grillbädd. 

Namnen på bilden är på latin och engelska, men du kanske kan översätta dem 
till svenska själv. 

Stjärnhimlen 15 mars 2004 kl 21.00 sedd mot väster. 

Ugglekvällshimmel 
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Fiskar i Puttlabäcken 

6—7 oktober förra året genomfördes elfiske på några platser i 
”Puttlabäcken” (= Rösättersbäcken, Ralaån, Kumlaån), Storån, Sörbybäcken 
och Frommestabäcken. 

Fiskarna som fiskades upp, och släpptes tillbaka efter vägning och mätning 
var: Bäckröding (vid Tomta), bäcknejonöga (i Storån  där den rinner ner på 
slätten från skogen), Småspigg (bl.a. i Puttlabäcken vid bron över 
Skallerudsvägen), gädda och lake (efter östligaste dammen i ekoparken och 
innan Hallsbergs reningsverk). 

Resultatet var positivt och visar på att vattnet är opåverkat av gifter. 

En lake vilar ut en stund i en vanlig plasthink. Bedöm själv storleken. 
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Kontaktpersoner: 

Sture Hermansson 0582-135 87 

Arne Holmer 0582-407 58  

 

Hemsida: http://www.hallsberg.snf.se 

     B  föreningspost 
Avsändare: 

Hallsbergs Naturskyddsförening 

Soldatvägen 11 

694 30 Hallsberg 


