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Innehåll: 

Skylten till vänster sitter på det gamla offerträdet Löcknatallen i Rönneshytta, 
medan skylten till höger sitter på den grövsta eken i Nalavibergs ekäng. 
 

Följ med på höstens studiecirkel när vi besöker många stora eller på annat sätt 
intressanta träd. 
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Från våra utflykter våren –04 

Ugglekväll 13 mars. Vi satte rekord i antal personer i stugan i Herrfallsäng 

Ugglekvällen avslutades runt grillbrasan vid Tisaren vid Sandviken 
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Fågeltornet i Vibysjön 9 april. Alla spanar åt samma håll.  
Är det Salskraken man försöker få syn på? 

Nalavibergs ekäng 14 juni. Vilket fynd! Spillning och gamla skal från läderbaggen. 
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Glöm inte att ta med matsäck när vi åker ut i skogen. 

Stövlar eller kängor är bra att ha där ute. 

 HÖST- 
 20 
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Gamla träd kan vara vackra själva och samtidigt vara underlag för 
andra vackra och intressanta varelser. Här är det en ek i Nalavibergs 
ekäng som fått bli värd för svavelticka, med en fruktkropp som 
tränger ut som en gul människohjärna ur en springa i barken. 
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  Ta gärna med vänner och bekanta. Alla är välkomna! 

  Frågor? Ring Sture Hermansson 0582-135 87 eller Arne Holmer 0582-407 58 

 PROGRAM  
 04 

Söndag 
29 augusti 

Sensommarvandring på Mariedamsleden 
Ledare Ingemar Hallberg. 

Samling Konsum Hallsberg 9.00 

Lördag 
11 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 

Söndag 
12 sept, 

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

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 

Lördag 
18 Sep 

Stora träd 
Samling vid Konsum Hallsberg för höstens studiecirkel: Stora träd. 

Ledare: Tage Aronsson.  Tel. 0582-300 51 

Måndag 
8 november 

Medlemmarnas bilder 

Kullängen Hallsberg 18.00 
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Följande är hämtat från Länsförbundets hemsida www.orebro.snf.se  
Kontrollera helst via internet att informationen fortfarande stämmer. 
Kontakta vår utbildningsledare Ingalill Teljå för mer information,  
tel. 019-57 89 62  
e-post: telja@telia.com 

Lördag 11 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. 

Söndag 12 september:  

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. 

Länsförbundets aktiviteter och program 

Offertall 
Löcknatallen mellan Rönneshytta och 
Gålsjö är tyvärr numera död, men 
har använts länge som offertall där 
man kunde sätta sina sjukdomar med 
hjälp av en inslagen spik. 
Per Österman skriver om tallen i sin  
bok Svenska jätteträd och deras 
mytologiska historia: 
 ”I en grov skreva vid roten finns en 
stor järnklump inkilad. När 
författaren försökte rycka loss den 
högg det till i hela vänstra sidan av 
kroppen. Man måste ta det försiktigt 
med offertallarna!” 
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Studiecirkel om Stora träd 

Internettips 

” ’SkogsSverige på Internet’ kallas det projekt som syftar till att göra en gemensam 
hemsida för alla oss som arbetar med skog, trä, massa eller papper.” 
Har bl.a. en avdelning om Svenska träd www.skogssverige.se/skog/  
”Naturcentrum AB bedriver konsultverksamhet inom miljö– och naturvård” De har 
också en avdelning där de har ambitionen att lista Sveriges största träd av olika arter. 
www.naturcentrum.se/jattetrad/  Sidan har en kraftig slagsida mot Östergötland och 
Södermanland. Det beror på att i dessa län har länsstyrelserna inventerat jätteträden. 

Litteraturtips 

Gamla ekar av Åke Carlsson och Tore Hagman utgiven 2002. Intressant text och 
underbara bilder för ca 400 kr.  Urval av bilder på www.torehagman.com 
Svenska jätteträd och deras mytologiska historia av Per Österman. Kan beställas 
från författaren på www.artbooks.se för 204 kr inklusive moms och frakt. 
Intressant text och många uppgifter om var de största träden av olika arter finns. 

Höstens studiecirkel handlar om stora 
träd. Vi samlas till en första utflykt 
lördag 18 september på Konsum-
parkeringen Hallsberg.  

Stora, gamla träd var ett stort in-
tresse för Naturskyddsföreningen 
under första halvan av 1900-talet. 
Många träd fridlystes då. Intresset föll 
sedan tillbaka och många av de fridlys-
ta träden drabbades av igenväxning. På 
senare år har intresset ökat igen på 
grund av att dessa träd ofta är den 
enda livsmiljön för ett stort antal arter 
av olika slag, framför allt insekter, 
svampar, lavar och mossor. 

Det vore väl en trevlig höstaktivitet 
att söka upp några av våra vördnads-
bjudande åldringar bland träden. 
Datum och storlek för utflykterna 
bestämmer vi  gemensamt när vi träffas  
första gången.  

Den största eken i Trystorps ekäng 
närmar sig 6 m i omkrets. 
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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 


