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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

I morse Trettondedag jul visade termome-
tern på minus 18 grader när jag vaknade.
Det känns ovant med sådan kyla, då
hösten varit väldigt lång och varm! Det är
inte varje år jag klipper häcken i decem-
ber, men så var fallet 2015. Nu eldar jag
för fullt i spisen för att hålla värmen
uppe. Utanför köksfönstret vid fågelbor-
det håller fåglarna till och käkar för fullt.
Det är mest pilfinkar, när inte skator och
kajor invaderar matplatsen, för då flyr de
små. Idag dök domherren upp och siden-
svansen tycks gilla mina svarta bär på
busken utanför. En grönfink visade sig
bland övriga talgoxar, blåmesar, gulspar-
var och nötväckor. Jag minns den tiden
då grönfinken kom i flockar och satt
under fågelbordet och pickade i sig av
godsakerna. Men det var då det! I trädet
sitter den större hackspetten och äter av
margarinet, som jag kladdat ut i sprickor-
na på trädstammen. Mums filibabba!
Solen skiner och på rutorna avtecknar sig
iskristallerna i vackra mönster. Det blir så
i gamla hus! På golvet i salongen ligger
katterna och njuter av golvvärmen, som
husets nyare del är försett med.

Snart är det dags för matte att gå sin
dagliga promenad i rask takt! Vad gör
man inte för blodtrycket? Ekoparken
ligger bra till och där bjuds man på många
vackra fotoobjekt!

Den 9:e december var det korvtillverk-
ning. Se nästa sida!

Ja, många trevligheter bjuds man på i
Naturskyddsföreningen! Det är bara att ta
sig samman och komma med! Alla intres-
serade hälsas hjärtligt välkomna! Med
vårt nya nummer av Anemonen kommer
här årets program. Vår första program-
punkt är årsmötet, som jag hälsar er extra
välkomna till. Ingen behöver stanna hem-
ma, för att man känner sig orolig att bli
invald i något. Allt sådant är klart när
årsmötet stundar!

Söndag 24 april blir det Länsstämma i
Karlskoga för Örebro län. Och helgen
18-19 juni går Riksföreningens stämma av
stapeln i Norrköping. Både Karlskoga och
Norrköping ligger inom rimligt avstånd,
så inga problem med att ta sig dit. Varmt
välkomna även till dessa arrangemang!

Väl mött, ”Your Boss” Ingela Wallin.
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Den 9:e december på Anna-
dagen träffades vi några stycken
i Studiefrämjandets lokal i
Kumla. Det var folk från både
Hallsberg och Kumla. Under
Margareta Erneskog och Kerstin
Johanssons ledning tillverkade
vi korv. Vi gjorde både Värm-
landskorv och Västgötakorv.
Det var en fantastiskt trevlig
eftermiddag och kväll. Förutom
korvtillverkning serverades det
kantarellpaj och sallad m.m.

Tyvärr är nu den goda
korven slut, men jag ser riktigt
fram emot nästa höst, då jag
hoppas aktiviteten kan gå i
repris. Stort TACK till både
Kerstin och Margareta!

Korv i Kumla
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Hallsbergs Naturskyddsförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Styrelsen presenterar härmed
verksamhetsberättelsen för år 2015

Styrelsen har haft följande
sammansättning
Ordförande Ingela Wallin
Vice ordf. Sture Hermansson
Sekreterare Arne Holmer
Kassör Ingrid Ohlsson
Övriga ledamöter:
Ingemar Hallberg, Tage Aronsson, Sven
Nederman, Kerstin Pettersson, Sture
Sjöstedt
Styrelsesuppleanter: Monica Nilsson, Clas
Göran Larsson, Christina Lindberg,
Kerstin Johansson, Östen Tylebrink.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 9 proto-
kollförda sammanträden. I maj och
augusti samlades vi i klubbstugan i Herr-
fallsäng. Vid övriga sju möten har vi varit
på Knutens dagcentral.

Möten, konferenser och kurser
Ingela Wallin har under året varit
kretsens representant i Länsförbundets
styrelse med Ingrid Ohlsson som
suppleant.

Länsförbundets årsmöte ägde rum i
Hällefors den 26 april. Från vår krets
deltog Ingela Wallin, Sture Hermansson,
Monica Nilsson och Kerstin Johansson.
Vid mötet valdes Ingela till länsförbun-
dets ordförande.

En extra kretsstämma ordnades den 13
september på Järlegården. Våra röstbe-
rättigade ombud där var Sture Hermans-
son, Ingela och Ingrid.

Hopajolas årsstämma ägde rum vid
Gårdsjötorp den 18 maj. Ingela Wallin,
Ingrid Ohlsson, Monica Nilsson och
Kerstin Johansson deltog i mötet.

Sven, Sture Hermansson och Ingela
deltog i ett vattenvårdsmöte i Örebro den
10/2 ordnat av Vattenmyndigheten för
Norra Östersjön. Sture deltog också i ett
vattenmöte i Åsbro den 24/2.

Länsstyrelsen ordnade ett
miljömålsmöte i Örebro den 12 februari
vid vilket Ingrid och Ingela deltog.

Den 10 oktober, var det ett informa-
tionsmöte om vindkraft i Karlskoga, i
vilket Ingrid, Monica och Kerstin
Johansson deltog.

Ingela Wallin var närvarande vid
Studiefrämjandets årsmöte och blev då
invald i styrelsen.

En av årets länsordförandekonferenser
ägde rum i Hjo 23-25 oktober. Ingela var
där och har lämnat rapport.

Skrivelser och kontakter med
myndigheter och organisationer
Sture Hermansson lyckades med viss
svårighet få kontakt med tjänstemän i
kommunen med något ansvar för Broby
äng. Ängen blev sedan slagen även i år,
men den nya informationstavlan där
innehållet var klart redan förra hösten är
fortfarande inte uppsatt. Svårigheterna
med ansvarsfördelningen i kommunen
berodde förmodligen främst på omor-
ganisationen då tydligen en sådan sak som
ett kommunalt naturreservat ramlade
mellan några stolar och blev bortglömt.
För framtiden behöver vi tillsammans
med Hallsbergs kommun gå igenom de
överenskommelser som gjorts och se till
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att det inte ska bli bortglömt även om
någon person i förvaltningen slutar eller
förvaltningen organiseras om.

Vi har tagit del av kommunens utkast
till ny översiktsplan. Vi noterade att det
finns tankar om ökad bebyggelse i strand-
nära miljöer, något vi kanske behöver
vara uppmärksamma på framöver.

Vi fick en förfrågan om synpunkter på
Sveaskogs verksamhet i våra trakter efter-
som en revision av deras FSC-certifikat
var under revidering. En liknande för-
frågan har besvarats angående Boo Egen-
doms hantering av sina skogar. Vi har
kortfattat besvarat frågorna.

Kommunens miljöpris.
Vid en ceremoni vid kommunfullmäktiges
sammanträde i december utdelades
Hallsberg kommuns miljöpris för 2015
till Sture Hermansson. Han erhöll
blommor, diplom och en penningsumma.

Klubbstugan i Herrfallsäng
Inga speciella underhållsåtgärder av huset
har gjorts, men vi har konstaterat att
fönstren behöver kittas och målas om. Vi
har hört oss för om hjälp med detta hos
Länsstyrelsen som vi hyr stugan av.

Två styrelsemöten har varit förlagda
till klubbstugan. Den vid det här laget
traditionella ugglekvällen startade också
som vanligt i klubbstugan. I samband med
Naturvänliga veckan samlades vi en dag i
stugan och städade den, gjorde en vand-
ring i ängen och avslutade med fika och
samvaro vid grillplatsen.

Den 12 maj samlade Ingemar Hallberg
en förskoleklass i stugan i Herrfallsäng
och ordnade trevliga aktiviteter tillsam-
mans med dem – bl.a. byggdes insekts-
hotell och grillades korv. Ingemar följde
upp detta med en familjekväll den 25 maj.



7

Anemonen
Vår föreningstidning har som vanligt ut-
kommit med två nummer med Sture
Hermansson som redaktör. Tills vidare
tänker vi fortsätta trycka den med färg-
bilder trots ökade kostnader, eftersom
den i denna utformning fått många
uppskattande ord från läsekretsen.

Hemsidan
Sture Hermansson är huvudansvarig

för hemsidan. Den har fått en trevlig
utformning och den nya adressen är
http://hallsberg.naturskyddsforeningen.se/

Studiecirklar
Tillsammans med Naturskyddsföreningen
i Kumla har vi genomfört två olika studie-
cirklar: Å-cirkel 24 och Biologiska inven-
teringar. Å-cirkeln innebar olika studier
vid sjön Igeln, där den naturliga
samlingspunkten var det restaurerade
fågeltornet. Roddbåten sjösattes, nyin-
köpta och lånade fisknät användes för
provfiske, vattenprover analyserades,
sjövegetation och vatteninsekter under-
söktes. Biologiska inventeringar innebar
provfiske i LOD-dammar i Kumla, prov-
rutor undersöktes i Herrfallsäng och på
olika sätt försökte vi fånga in och kont-
rollera förekomst av fladdermöss, små-
gnagare och nattfjärilar. Huvudansvarig
för cirklarna var Åke Teljå. Sture
Hermansson var handledare vid flera
tillfällen.

Föreningsmöten och exkursioner
Tisdag 17 februari.   Nya postterminalen i
Hallsberg.

Vi gjorde ett kvällsbesök där för att stu-
dera Sveriges modernaste sorteringsan-
läggning för brev. Föranmälan gällde
eftersom deltagarantalet maximerades till
25.

Måndag 9 mars.    Årsmöte på dagcentralen
Knuten i Hallsberg.

Efter förhandlingarna visade Sture
Hermansson bilder och filmer på temat
trädgårdssafari. Han framhöll att man
inte behöver resa långt bort i världen för
att uppleva spännande natur, mycket
intressant sker helt nära, kanske hemma i
den egna trädgården, bara man är ny-
fiken, tar sig tid att se och kanske kryper
nära inpå. 30 deltagare.
Lördag 21 mars.    Uggleexkursion.

Vi samlades traditionsenligt först i klubb-
stugan i Herrfallsäng och lyssnade på in-
spelade uggleläten. Sedan gav vi oss ut i
kvällsmörkret och lyssnade. Först efter
kattugglorna i Herrfallsäng. De brukar
vara ganska trogna och höra av sig, men i
år var de tysta. Lite otacksamma kan man
tycka eftersom vi ordnat ny fin bostad åt
dem. Tyst var det sedan i skogarna hela
kvällen. Inga ugglor med vårkänslor ropa-
de i natten, trots att vädret var mycket
lämpligt, lugnt, klart och inte bitande
kallt. Eftersom stjärnhimlen var strålande
vacker fick Sture tillfälle att berätta för
oss om vad som lyste högt där uppe  i den
mörka rymden, stjärnbilder, galaxer och
planeter. Dessutom passerade snabbt
satelliter och blinkande flygplan.  Kvällen
avslutades med korvgrillning vid en läger-
eld i Skålereservatet vid sjön Tisaren. 27
deltagare.
Fredag 3 april (Långfredagen).  Utflykt till
Igeln

Tillsammans med Naturskyddsföreningen
i Kumla gjordes ett tidigt vårbesök vid
sjön. Sjöns tranor var redan på plats. 14
personer deltog.
Lördag 11 april.  Orrspel på Kärnskogs-
mossen

Kärnskogsmossen var tidigare ett skjutfält
som användes av flygvapnet. Nu är
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området ett naturreservat med vildmarks-
karaktär i norra Östergötland på gränsen
mot Närke. Det blev en tidig morgon för
deltagarna med avfärd från Hallsberg
klockan fyra. När det började ljusna var
vi på plats på Berget i södra kanten av
den stora mossen. Två grupper med spe-
lande orrar kunde vi skönja när solljuset
tilltog, en i norr och en i öster, ungefär
10 tuppar på vardera spelplatsen. Tyvärr
var det stort avstånd så tubkikaren var
nödvändig för att kunna njuta av skåde-
spelet.  20 deltagare.
Onsdag 20 maj.   Salamanderdammar
söder om Herrfallsäng.

Ett kvällsbesök vid några dammar sydöst
om naturreservatet Herrfallsäng där det
brukar finnas salamandrar (vattenödlor
kallas de ibland, men är ju groddjur).
Salamandrarna höll sig undan när vi kom,
men vi kunde studera en simmande snok i
dammen. Därefter gjordes en liten vand-
ring i den försommarfagra ängen och
matsäcken avnjöts vid grillplatsen medan

vi underhölls av trast- och rödhakesång.
23 deltagare.
Lördag 30 maj. Hjortkvarnstrakten

Vi besökte först en kolargrav i skogen vid
Deje. Där störtade en oktoberdag 1809
en kolare in i den heta milan och omkom.
Milan revs sedan inte ut. Den har fått stå
kvar i skogen som ett gravminne.
Därefter vandrade vi på en del av den
nyanlagda naturstigen invid Hjortkvarns-
ån iordningställd av ett PRO-gäng. Ravi-
nen genom samhället har fredats och
hyser en intressant vegetation och ett rikt
fågelliv. Imponerande är det stora bestån-
det av strutbräken. Vi begåvades med ett
strilande regn en stund. Vi fortsatte emel-
lertid söderut till Fylinge. Där invid ett
skogsdike kunde vi bekanta oss med den
sällsynta sumpviolen på dess enda växt-
plats i länet. Trots lite nedkylda av regnet
kunde vi på hemvägen inte motstå de
vackra glassarna i Hjortkvarns välkända
glasscafé.  10 deltagare.

Ingela fotograferar sumpviolen
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Fredag 5 juni.  Naturnatten vid Utnäset.

Utnäset är ett naturreservat på västra
sidan av Vättern, på gränsen mellan
Närke och Västergötland. Det var en
vacker och skön försommarkväll. Lille-
sjön som vi passerade och Vättern låg i
det närmaste spegelblanka. Som så ofta
var det en utflykt tillsammans med Natur-
skyddsföreningen i Kumla. Vi var 15
personer totalt, 7 från Hallsberg.
Lördag 27 juni.  Hällkistans naturreservat vid
Yxhult och reservaten vid Södra och Norra
Mossby.

Ett arrangemang gemensamt med Örebro
läns botaniska sällskap och Naturskydds-
föreningen i Kumla. Tillsammans var det
21 deltagare. Vi samlades vid den ca 4000
år gamla hällkistan som gett det kommu-
nala naturreservatet dess namn. Berg-
grunden närmast under jordlagret består
av kalksten, vilket som bekant gynnar
många växter. I omgivningen finns t.ex.
mycket rikligt med blåsippor och gull-
vivor. I torrängsfloran sågs bl.a. brud-
bröd, klasefibbla, rödkämpar, grusbräcka

och spåtistel. Helt nyligen upptäcktes ett
litet rikkärr med flera hundra ängsnyck-
lar. De blommade vackert vid vårt besök.
Vi åkte därefter bort till det närbelägna
Södra Mossby naturminne med en alvar-
liknande flora. Här såg vi bl.a. backklö-
ver, myskmadra, säfferot, backsmultron
och sommarfibbla. Dagen avslutades i
Norra Mossby naturreservat. Även det
ligger på kalkstensgrund vilket präglar
floran. Några mindre vanliga växter som
vi kunde se här var fågelstarr, jordtistel
och blåtry.
Lördag 4 juli.  Brandområdet i Västmanland,
Ängelsbergs bruk och Oljeön.

Det blev en heldagsutflykt i egna bilar,
från Hallsberg och Kumla. Vi började
med ett besök på Oljeön med Sveriges
första raffinaderi där man i många år
framställde fotogen. Numera är det ett
museum. Därefter gjordes en vandring
genom världsarvet Ängelsbergs bruk.
Hela dagen hade vi hjälp av den kunniga
och entusiastiska guiden, Beth Söderqvist.
Vi avslutade dagen med att åka ut i det

Ängsnycklar Fikapaus på brandfältet
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jättelika brandområdet. Branden som
svepte fram över 138 kvadratkilometer
hotade ett tag världsarvet i Ängelsberg. Vi
möttes av ett ökenliknande landskap,
svartbränd mark, svarta stubbar och
lågor, t.o.m. av hettan söndersprängda
stenblock. Men vi såg också livet åter-
vända, ormbunkar, levermossor och inte
minst intressant var det att finna svedje-
nävor som växte i mängder just där vi
stannade för en sista fika innan hemfär-
den. Antalet deltagare var 20, varav 9
från Hallsbergskretsen.
Onsdag 29 juli.  Viaskogens naturreservat i
Kumla

Det blev en kvällsvandring då vi bl.a.
tittade på orkidéerna skogsknipprot och
knärot, vilka blommar vid den tiden sent
på sommaren. 5 deltagare.
Lördag 15 augusti.  Grottor i Skärmarboda
och pärlmusslor i Lillsjöbäcken

Vi vandrade genom den dramatiska
blockterrängen i Skärmarbodabergens
naturreservat med gammelskog och grot-
tor sydöst om Nora. Sedan besöktes Lill-
sjöbäcken nära Hammarby norr om
Norasjön. Där kunde
vi se ett rikt bestånd
av flodpärlmusslor.
7 deltagare.
Lördag 5 september.
Svamputflykt

I år, liksom förra
året letade vi svamp i
skogen väster om
Trystorps slott. I det
regniga vädret sökte
vi sedan skydd i
Ingrid Ohlssons
carport där vi fikade
och gick igenom
skörden under
ledning av vår

svampkunnige medlem Hans-Åke Sand-
berg. Det var inget toppår för svamp.
Sensommaren var torr och regnet under
dagen kom för sent. Listan på olika arter
blev därför inte så lång i år. Exkursionen
dokumenterades av en NA-reporter. 11
deltagare.
Söndag 20 september. Hjärtasjöns skärgård.

Hjärtasjöns skärgård är ett nytt natur-
reservat i sydöstra Närke på gränsen
mellan Hallsbergs och Askersunds kom-
muner. Det omfattar en del av den örika
Hjärtasjön och lite av omgivande skog. Vi
kunde inte vada över till reservatets
centrum, Hjärtaön, eftersom höstregnen
höjt vattenståndet i sjön. Vi vandrade
därför på den nyanlagda vandringsleden i
gammel- skogen väster om sjön.
Trädbeståndet är rätt gammalt. Det finns
en del döda träd och det är gott om lågor
på marken och med tiden kan området
utvecklas till ett urskogsliknade tillstånd.
Blåbär i det avlövade blåbärsriset och en
del kantareller förnöjde de 16 deltagarna.
Fikarasten avnjöts på klipporna invid
sjöns östra strand.

I Ingrids carport
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Onsdag 23 september. Besök vid en kolmila
i Hjälmsäter.

Vi fick lära oss hur en mila fungerar. 7
deltagare från vår krets.
Söndag 4 oktober. Äppledag i Östansjö

I anslutning till den s.k. Framtidsveckan
hade vi ett marknadsstånd i plantskolan i
Östansjö. Det
bemannades av Monica
Nilsson och Kerstin
Johansson. De bjöd på
varm ekologisk äppel-
juice, sålde fågelholkar
(hjortkvarnsmodellen)
och visade hur man
bygger bon åt bin och
igelkottar.
Fredag 9 oktober.
Hallsbergsmarken

I anslutning till Miljö-
vänliga veckan beman-
nade vi ett stånd på
Storgatan under Halls-
bergsmarken. Vi pro-
pagerade för att handla
mer eko, serverade
varm ekologisk

äppeljuice (vilket visade sig vara mycket
uppskattat) och sålde bl.a. fågelholkar.
Som under tidigare år hade vi en liten
svamputställning vilket har visat sig vara
bra för att att locka fram nyfikna till vårt
stånd.  Svampkonsulenten Hans-Åke
Sandberg som är säker på svampar gjorde
en stor insats genom att först samla in en

Sören vid grillbrasan vid milan

I skogen vid Hjärtasjön
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Sture Hermansson tilldelades i december
stipendiet Årets Miljöprofil i Hallsbergs
kommun, en mycket välförtjänt
utmärkelse! Sture är inte bara allsidig
redaktör för denna tidning och vår
hemsida, utan också en mångkunnig
exkursions- och studiecirkelledare, som
kan allt om växter, fjärilar, svampar, lavar,
geologi och mycket annat. Hans
kunskaper som fotograf är imponerande.
Med sin kamera tar han oss med in i en
ny, fascinerande värld där blommornas
pistiller eller svamparnas sporer har
huvudrollen.
Vi gratulerar och ser fram emot kommande
samarbete i många år!
Styrelsen/ genom Ingrid O.

mängd svampar och sedan hela dagen
finnas tillhands för att berätta och för-
klara om svamparna. De som bemannade
ståndet var Ingela, Sture H, Arne, Ingrid
Ohlsson, Kerstin Johansson, Kerstin
Lundqvist, Kerstin Pettersson, Monica
Nilsson, Inger Eriksson, Ingemar
Hallberg och Anna-Lisa Svensson.
Söndag 15 nov.   Medlemmarnas bilder

Det har blivit en uppskattad tradition att
vi samlas och visar varandras bilder och
numera kanske också några korta filmer
under trevlig samvaro en höstdag. I år,
liksom under de senaste åren, var vi i
Kantakrogen i Hembygdsgården. En
mycket hemtrevlig och väl fungerande
lokal med ett litet kök – för naturligtvis
ordnade vi med fika med lite hembakat
(Monicas bullar och Ingrids kakor) till
självkostnadspris. I år var det 20
deltagare.
Besök på ekologiska gårdar

Studie- och inköpsresor till ekologiska
gårdar och butiker i Närke arrangerades
av Ingalill Teljå i Kumlakretsen. Flera av
Hallsbergskretsens medlemmar deltog. En
rapport finns på nästa sida.

Medlemsantalet
Medlemsantalet har ökat något under
året. Senaste rapporten från rikskansliet
angav 195 fullbetalande medlemmar (330
inräknat familjemedlemmar).

Ekonomin
Beträffande ekonomin hänvisas till
särskild berättelse.

Slutord
Som framgår av redogörelsen ovan har vi
i Hallsbergskretsen även i år haft flera
aktiviteter tillsammans med Naturskydds-
föreningen i Kumla. Vi tackar dem för ett

givande och trevligt samarbete och
hoppas på ett fortsatt sådant.

Vi överlämnade före jul en amaryllis
med ett varmt tack till dagcentralen
Knuten där vi fått vara vid våra möten av
olika slag under året.

Slutligen vill vi tacka medlemmarna
för visat förtroende och önskar förenin-
gen fortsatt framgång i arbetet.

Hallsberg den 8 mars 2016
Styrelsen



13

RESOR TILL EKOLOGISKA GÅRDAR OCH BUTIKER
Ingalill Teljå

Redan hösten 2014 bestämde Handla
miljövänligt-gruppen i Kumla, att göra
några studieresor under hösten 2015.

En fredag eftermiddag i Miljövänliga
veckan (v 40) åkte vi 11 medlemmar från
Kumla- och Hallsbergkretsarna söderut.
Första stoppet blev Skyllbergs gårdshan-
del, ca 100 m väster om brukskontoret.
Den är inrymd i en gammal rödmålad
1600-talslänga och har öppet två gånger i
veckan. Där fanns mycket viltkött till
salu, av vildsvin, älg, hjort och rådjur. De
sålde också oliv- och rapsolja, sylter, mar-
melad och saft mm, det mesta ekologiskt/
närproducerat. Även ett litet trevligt café
var inrymd i lokalen.

Vi fortsatte sedan mot Stjärnsunds
gård söder om Askersund. I gårdsbutiken
såldes framför allt ägg. Men de ekologi-
ska var slutsålda – vi blev besvikna. Av
ekovaror fanns ej så stort sortiment, men
lokalprodukter från mindre platser var

desto fler.  Så vände vi kosan norrut och
åkte mot Askersund, där vi spontant be-
sökte Venus choklad. Alla köpte in något
att smaka på, dock inte ekologiskt men av
bättre kvalité än industrichokladen.

Därefter åkte vi vidare till Maria och
Anders Östlund, Källsprångs ekoodling
med gårdsbutik, i Hult, Åsbro. De började
redan på 1980-talet i mindre skala. Nu
levererar de ca 500 ton rotsaker/år. Olika
kålsorter och potatis till grossisten Träd-
gårdshallen i Örebro och säljs i många
butiker runtom i länet. De har öppet
vardag kl 10-19 i en självbetjäningsbutik.

Andra resan for vi västerut, lördag
24/10 med 13 deltagare. Vi började besö-
ken hos familjen Schneider på Berga gård
några km norr om Fjugesta, där man är
storproducent av ekologiska ägg. Hönsen
har det bra där med stor inhägnad ute-
gård bland äppleträd och annan växtlig-
het, en utegård under tak samt inomhus

Hönorna går fritt på Berga gård
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för frigående. På sommaren kan man se
hönorna sitta i äppleträden och hacka i
äpplen. De säljer också hemmagjord glass,
ostkaka, raps- och linolja. Den självbetjä-
nade lilla butiken är öppen alla dagar kl
7-22. Berga gård planerar en större butik.

Resan fortsatte sedan till Hallagården i
Lanna, där vi besåg gamla gårdsbyggna-
der, burfåglar och kurslokal med utställ-
ning om ull och textiliematerial. Man har
också butik och café samt vandrarhem. På
sommarhalvåret finns det olika sorters
husdjur att bekanta sig med.

Målet för nästa besök var Ostbiten i
Granhammar, Hidinge. De har eget meje-
ri för osttillverkning, många får, getter
och fjällkor för ostproduktion, bryggar-
hästar av Shireras för ridning och arbete,
fina rashöns, katter och en stor lada med
caféverksamhet och hantverksateljé.
Ladan renoverades tidigare av Ernst
Kirchsteiger. I gårdsbutiken (bemannad)
finns ekologiska närproducerade matva-
ror samt ullgarner. De har öppet 3-4

dagar i veckan. Se hemsidan
www.ostbiten.se.

Vår tredje resa gick österut, den 7/11
och då var vi 14 medlemmar. Först be-
sökte vi Eleanor Holmlunds gårdsbutik i
Nedre Åkerby i Sköllersta.  Hon målar
själv och säljer tavlor, små hantverk, får-
skinn, egentillverkad rapsolja och miljö-
märkta hygienartiklar från Mariestad,
”Rapsodine” baserade på rapsolja;  det
mesta lokalproducerat.

Ovan: Ostbiten i Granhammar, Hidinge.
Till vänster: Arnes gårdsbutik i Talby, Odensbacken
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Sedan for vi till Arnes Grönsaker i
Talby, Odensbacken. Ekobonden Arne
Dahlström har odlat grönsaker och pota-
tis sedan 1980-talet i ett stort antal sorter
av potatis, tomater, lök, kål, paprika,
rotsaker och frukt. På sommarhalvåret
har han öppet flera tider, men senhöst
och vinter bara lördagar och senare
genom telefonbokad tid. Han levererar
även s k EKO-lådor, som kan levereras
regelbundet.

Därefter vände vi och åkte till Odens-
backen och Odenboden intill Adolfsssons
kläder. En nyöppnad liten affär med
KRAV- och ekologiska torrvaror, ärtor,
bönor, mandel, nötter, gryn, cocosolja,
kryddor mm och så en avdelning med
hälsoprodukter, hygienartiklar o dyl.

Så drog vi iväg sydost över Pålsboda-
Skogaholm och kom småningom fram till
Mia Jameson på Kopparbergs gård, inte
långt från Haddebo. Hon har en liten
gårdsbutik med ekologiska varor, bl a
olivolja, som hon tillverkar varje år på
besök i Italien tillsammans med släkt och
vänner . Mia med medhjälpare har skrivit
en egen bok bara om morötter. Den säljs i
gårdsbutiken och innehåller många recept
på morotsrätter, som säljs där. I den
ombyggda ladugården finns en  liten
restaurang med tillhörande kök. Där
anordnar Mia och hennes sambo under
sommarhalvåret jazz-konserter med för-
täring. Vi hade beställt morotssoppa till
lunch och fick en nyttig, delikat och när-
producerad rätt med hembakt bröd och
därefter kaffe/te och muffins med
vallmosmak.

På Mias marker finns ett naturreservat
intill Hjärtasjön.

Fler utfärder till ekologiska gårdar
och/eller gårdsbutiker planeras under
2016. Om du är intresserad att följa med,
ring Ingalill tel. 019-578962.

Stort utbud av ekologiska varor i Arnes butik

Mia Jameson i sin restaurang
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NATTFJÄRILAR I TRÄDGÅRDEN
Sture Hermansson

Dagfjärilar är lätta att upptäcka när
de besöker trädgården och hämtar
nektar ur våra blommor. Men vem
flyger i trädgården på natten?

För att ta reda på det lånade jag hem
föreningens utrustning för att locka natt-
fjärilar och ställde upp den i trädgården
vid tre tillfällen i somras.

Den tredje gången ingick i vår studie-
cirkel om naturinventering och då hade
jag hjälp av några medlemmar i förenin-
gen. Resultatet blev över förväntan. Hit-
tills har jag lyckats identifiera 54 arter
nattfjärilar på bilderna. Det ska bli
spännande att börja direkt från våren
nästa år.

Två av mina önskefjärilar. Ovan dag-
fjärilsmätaren och nedan brun björn-
spinnare. Båda arterna finns med i alla
insektsböcker, som t.ex. Insekterna i färg
från 1950-talet, men jag hade aldrig
lyckats få se dem tidigare.

Ovan: Större snabelsvärmare. Den suger
nektar ur blommor medan den svävar
framför dem som en kolibri. (Det är larven
som har snabeln).
Till höger fjärilsintresserade Hallsbergs-
och Kumlabor.



17

Mätaren som trivs hos mig
2008 skrev jag i Anemonen om en nattfjäril
som sov en dag i vårt sovrum och som visade
sig vara en ny art för Närke och Örebro län.
Den visade sig även året efter, en natt med regn
och åska då den tog skydd i samma sovrum
igen. Sedan dess har jag inte sett till den, men i
somras fick jag napp igen! Där satt den på
lakanet efter att ha lockats fram av ljuset från
kvicksilverlampan. Första gången natten mellan
11 och 12 augusti och sedan en gång till på
kvällen den 21 augusti.

Arten har länge funnits längs kusterna i
södra Sverige och en bit in i landet, exempelvis
i Östergötland. Nu verkar klimatförändringarna
ha lockat dem att sprida sig till inlandet också,
men fortfarande är mina fynd i egna trädgården
de enda i Örebro län.

Fruktträdslavmätare
Peribatodes romboidaria

Kartor från artportalen 2008 Observationer under
2015

Samtliga obsar rappor-
terade till artportalen

Kamsprötad rotfjäril känns igen bl.a. på
sina kamliknande antenner.

Vitbrokig parkmätare känns igen bl.a. på
den eleganta kroppshållningen
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FJÄRILSSPORT
Här är bilder på fyra taggiga och trevliga

fjärilslarver. På nästa sida finns bilder på
fullbildade exemplar av samma arter.
Vilken larv utvecklas till vilken fjäril?

Svar på sid 22
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Tisdag
8 mars

Årsmöte
Efter årsmötet bildvisning av naturfotografen Torbjörn Arvidson. Se sid 23!
Dagcentralen Knuten, Hallsberg kl. 19.00
Ansvarig: Ingela 0582-161 53

Lördag
12 mars

Ugglekväll
Vi samlas i stugan i Herrfallsäng och fikar och lyssnar till inspelade ugglor.
Sedan fortsätter vi med att försöka lyssna till levande ugglor i naturen.
Kvällen avslutas med korvgrillning runt en brasa någonstans. Den
förutseende tar med korv och grillpinne.
Samling vid Konsum Hallsberg kl. 18.00 eller Herrfallsäng kl. 18.30
Ansvarig: Arne 0730-42 98 65,Sture H. 072-72 13 587

Lördag
9 april

Igeln
Fågelsjön i barrskogen mellan Skogaholm och Pålsboda. Här finns både
grillplats och nyligen renoverat fågeltorn. Därifrån kan vi se om tranorna
och sångsvanarna kommit ännu.
Avresa Konsum Hallsberg kl. 08.00
Ansvarig:  Sture H. 072-72 13 587

Lördag
16 april

Grimsö och Morskogasjön
Studiebesök på SLU:s forskningsstation för viltekologi.
På hemvägen kan vi ta vår lunch vid det nya fågeltornet vid Morskogasjön
Avfärd från Konsum Hallsberg kl. 7.45
Ansvarig:  Sture H. 072-72 13 587
Arrangemanget är inte helt säkert. Kontrollera med vår hemsida.

Söndag
24 april

Länsstämma i Naturskyddsföreningen
Årets värd är Karlskoga naturskyddsförening.
Uppdaterad information finns på vår hemsida
Ansvarig: Ingela  0582-161 53

Onsdag
4 maj

Vårkväll i Broby äng
När våren är som vackrast och fåglarna sjunger som bäst besöker vi vårt
egna kommunala naturreservat.
Avfärd från Konsum Hallsberg kl. 17.30
Ansvarig: Sture H. 072-72 13 587

PROGRAM 2016

Vi är en krets av
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Torsdag
5  maj

Vårpromenad vid Säbylund
Samling vid Kumla naturskyddsförenings stuga i Ekenäs kl. 06.00 Ansvarig:
Ingalill Teljå 019-578962

Lördag
21 maj

Naturreservatet Gimpeln
Vid Dohnafors utanför Askersund finns detta nya reservat med  naturskogar
och våtmarker.
Avfärd från Konsum Hallsberg 09.15
Ansvarig: Sture H. 072-72 13 587

Fredag
5 juni

Naturnatten firas vid Järsjö hällar
Vi gör en liten resa med första uppehåll vid naturminnet Blacksta, fortsätter
till den del av Ekebymossen som inte är bruten ännu och avslutar kvällen
vid en grillbrasa vid naturminnet Järsjö hällar.
Tillsammans med Kumla naturskyddsförening.
Avfärd från Konsum Hallsberg 18.45
Ansvarig:  Sture H. 072-72 13 587

Torsdag
16 juni

Hjälmsättersdammen och Fallastiftelsens trädplantering
Vid Hjälmsätter finns både dammen där vårt dricksvatten mellanlagras och
en intressant trädplantering med många mer eller mindre exotiska träd.
Avfärd från Konsum Hallsberg kl. 18.00.
Ansvarig:  Sture H. 072-72 13 587 och Kerstin Johansson 076-7828060

18-19 juni Riksstämma i Norrköping

Lördag
 2 juli

Järnets dag i Karmansbo.
Den gamla Lancashiresmedjan arbetar och tillverkar stångjärn en gång per
år.
Vi besöker också galleri Astley i Uttersberg och Röda jorden i Riddarhyttan,
den äldsta järnframställningsplatsen i Bergslagen.
Avfärd Konsum Hallsberg 7.45.  Kumla 8.00
Ansvarig:  Kerstin 076-7828060 och Sören 070-5642106
60:- per person för guidningen vid Karmansbo.

 Onsdag
10 augusti

Kväll vid Igeln
Avfärd från Konsum Hallsberg kl. 18.00
Ansvarig:   Sture H. 072-72 13 587

Onsdag
15 augusti

Besök hos biodlare i Viby.
Arne Anderssons bin tillverkar honung och ibland får ett urval av dem åka
till en lämplig ort för parning.
Avfärd från Konsum Hallsberg kl. 17.30
Ansvarig:  Monica 073-06 89 045
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Lördag
17 september

Svamputflykt
Vi åker till någon lämplig svamplokal. Hans-Åke Sandberg hjälper oss
sedan att identifiera svamparna.
Avresa kl. 9.00 från Konsum Hallsberg
Ansvarig:   Arne 0730-42 98 65

Lördag
1 oktober

Naturreservatet Myggedalen
Ett ganska nytt reservat i Snavlunda med gammal skog och rödlistade arter.
Avfärd från Konsum Hallsberg kl. 09.15.
Ansvarig:   Sture H. 072-72 13 587

Fredag
7 oktober

Hallsbergsmarken
Besök oss i vårt stånd på marknaden.

Söndag
13 november

Medlemmarnas bilder
Vi kopplar av med fika och bilder från året som gått.
Ta gärna med dig några bilder. Vi har utrustning att visa dem.
Kantakrogen Hallsbergs hembygdsgård kl. 17.00
Ansvarig: Ingela tel. 0582-161 53

Våra arrangemang
sker i samarbete med
Studiefrämjandet

OBS! Vi måste göra programmet månader i förväg.
Kontrollera gärna programmet med vår hemsida  eller
ansvarig för aktiviteten.

Lämpliga kläder och matsäck gäller alltid!

Info via e-post
Om du lämnar din e-postadress till riks eller direkt till
sture@sturehermansson.se  kan du få del av information
och påminnelser jag skickar ut inför varje aktivitet.

Vi samarbetar ofta med Naturskyddsföreningen i Kumla.
De har hemsidan kumla.naturskyddsforeningen.se

Sv
a

r 
ti

ll
 f

jä
ri

ls
sp

o
rt

e
n

1 
- 

C
 o

ch
 E

 N
äs

se
lf

jä
ri

l
2 

- 
D

  H
ag

to
rn

ss
pi

nn
ar

e
3 

- 
B

  S
yr

ea
ft

on
fl

y
4 

- 
A

  P
åf

åg
el

ög
a

Studiecirkel
En studiecirkel med temat vatten arrangeras av Kumla
naturskyddsförening. Det blir 5 träffar, varav tre provfiske i
olika vatten och två studiebesök.

Info och anmälan: Åke Teljå 019-578962

www.hallsberg.naturskyddsforeningen.se
mailto:sture@sturehermansson.se
mailto:sture@sturehermansson.se
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Varmt välkomna!
Kaffe serveras.  Ta gärna med intresserade vänner

Styrelsen

     Du hälsas välkommen till

Årsmöte
i Hallsbergs Naturskyddsförening

Tisdag 8 mars kl. 19.00
 Dagcentralen Knuten, Hallsberg

Program:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Efter fikat:

Naturbilder från det gångna året 2015
Naturfotografen Torbjörn Arvidson visar bilder och berättar

www.hallsberg.naturskyddsforeningen.se
mailto:sture@sturehermansson.se
mailto:sture@sturehermansson.se


Bilden visar en del av vingen på en nässelfjäril. Man
ser de fjäll som alla fjärilar har och där färgerna finns.

Natur på nära håll!

Men vad är det?


