
Fältstationen har Öppet Hus 
för allmänheten alla röda dagar 

i almanackan från mars t o m oktober 
kl. 09.00-15.00. 

RÖRDROMMENS VÅR- OCH 
HÖSTPROGRAM 2022 Fo

rm
: G

yl
le

ne
 S

ni
tte

t D
es

ig
n

Onsdag 12 oktober kl. 19.00 
Djuren på fjället – filmvisning av och med Ingemar Lind

”Under årmillionernas lopp har evolutionen kastat tärning. 
När så en sexa kommit upp har man avlat på den. På så 
sätt har de djur, fåglar och växter som lever på högfjället 
anpassat sig. Evolutionen har även sett till att allt skall ske 
i samklang, i harmoni. Till en början fungerade allt enligt 
dessa regler. Men så kom människan in i bilden och  
evolutionens tärning hamnade lite på sned. 

Så inleder jag berättelsen om djuren på fjället där  
människans påverkan på det vilda inte alltid är av godo. 
Många exempel har jag på nära håll kunnat notera under 
mina år här till fjälls. Detta är även tonen i förspelet, en 
stillbildsberättelse om min favorit fjällräven. Här har, enligt 
min personliga uppfattning, forskningen tagit sig alltför 
stora friheter. Exempel på detta vill jag lyfta fram som en 
inledning till kvällens föreställning”. 

Filmvisningen är gratis och öppen för alla. 
Plats: Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90, Eskilstuna

Efter filmen är alla medlemmar välkomna på årsmöte! c/
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Söndag 15 maj kl. 10.00 
Friluftsgudstjänst med Kafjärdens församling. 
Kyrkkaffe serveras.

Söndag 22 maj 
Strängnäs Ornitologiska Klubb kommer på 
besök. Övrig besökare är också välkomna.

Söndag 4 september Svampdag  
(arrangeras om det blir ett svampår).

Söndag 11 september och 16 oktober  
Sjöfågelräkning längs Sörfjärden i Eskilstuna och 
Strängnäs kommuner med samling kl. 12.00  
för dem som inte blivit tilldelade ett eget  
inventeringsområde.  
Ansvarig: Leif Carlsson (i regi av OKE och SOK).

Fler programpunkter kan tillkomma,  
se www.rordrommen.nu

Lördag 3 september
Utflykt till Hugelsta bergtäktsområde

Samling vid ICA Ekängen kl. 10.00. Därifrån tar vi 
oss till Hugelsta där vi utgår från Vattenkällan.  
Vi vandrar upp på äldre hällmarker i en skogsmiljö 
med höga naturvärden där vi kan se talltickor på 
pansarbarkstallarna och kanske träffa på tjäder och 
talltita. I sänkorna mellan hällarna finns den lilla 
orkidén Knärot och förhoppningsvis är lokalen för 
Grön sköldmossa intakt. Vi vandrar i obanad  
kuperad terräng så bra skor rekommenderas.  
Ledare: Michael Lander.

Fjällräv. 
Foto: Ingemar Lind

Foto: Michael Lander

Människans påverkan på djur och natur  
i fjällen är temat i Ingemar Linds film  
som vi får se den 12 oktober.

s

Välkommen på Välkommen på 
kretsstämma (årsmöte) kretsstämma (årsmöte) 

efter filmvisningen!efter filmvisningen!



Hej natur- och miljövän!  

Två år har passerat sedan Coronapandemin 
satte stopp för gemensamma utflykter och  
föreläsningar. Det är därför med extra stor  
glädje och förväntan att vi välkomnar er till ett 
nytt smörgåsbord av naturaktiviteter! 

Vid det här laget är vi alla något luttrade och 
beredda på nya vågor men vi hoppas kunna 
genomföra alla programpunkter. Glädjande nog 
har många människor hittat ut i naturen under 
pandemins prövande tid, inte minst har Fält- 
stationen Rördrommen haft rekordmånga  
besökare. Vi i Naturskyddsföreningen hoppas 
att många behåller denna nyfunna vana. 

Genom aktiviteterna i detta blad vill vi gärna 
visa er några ställen dit inte så många söker 
sig. Utflykten till Hugelsta-området vill bland 
annat visa på ett fint utflyktsmål, som vi har 
engagerat oss i för att rädda från exploatering.

Har du frågor eller synpunkter, hör gärna av dig 
till någon av oss i styrelsen:

Sten Ullerstad (ordförande)
070-605 41 52
sten.ullerstad@telia.com

Kjell Westermark (vice ordförande)
070-644 30 78
bkgwestermark@gmail.com

Edina Várnagy (Handla Miljövänligt-gruppen)
070- 401 98 95
afonyaag@hotmail.com

Roger Walve
070-531 01 55
rogerwalve@gmail.com

I vår verksamhet samarbetar vi med

Eskilstuna

P R O G R A M   VÅ R E N - H Ö S T E N  2022   https://eskilstuna.naturskyddsforeningen.se

Lördag 21 maj Fagerviks holme

Under ekars djupa grönska utforskar vi södra Mälar-
strandens lövskogsmiljöer. Här är det ek och lind som 
formar natur- och kulturmiljön. Maj månad bjuder på 
blomning och överraskning. Vår guide är Olle Philipsson 
som har lång erfarenhet av praktisk naturvård och som 
själv har varit med och röjt fram fyra generationer av 
ekar vid Fagerviks holme. För att komma till Fagerviks 
holme med utsikt över fjärdens södra delar tar man av 
från väg 900 mot Arphus, passerar Arphus ridhus och 
fortsätter till parkeringen vid den gamla eken. En delvis 
spångad stig leder därifrån ut till holmen. 

Samling för ev samåkning kl. 10.00 vid ICA Ekängens 
parkering, utflykten börjar vid stora eken kl. 10.30. 
Kontaktperson: Olle Philipsson, tel 070-582 67 96.

Söndag 19 juni De vilda blommornas dag 

I år gör vi en blomstervandring i den nordvästra delen av Vilsta 
naturreservat. Vi vandrar på en stig söderut, genom ett alkärr, 
till den så kallade Ridängen och botaniserar i den närbelägna 
ädellövskogen. Vi har goda möjligheter att hitta springkorn, 
svart trolldruva, hässlebrodd, grönvit nattviol, nässelklocka, 
vippärt och kanske några spirande blad av ängsskära. Alla är 
välkomna, både du som har och du som saknar förkunskaper. 
Vi delar alla med oss av våra kunskaper om växter och natur.  
Samling kl 10.00 norr om Vilsta Ridhus. 

Söndag 15 maj Utflykt till Sundbyholmsön

Välkomna till en exklusiv resa i tid och rum. Vi åker i nutid från 
båthamnen i Sundbyholm till en för kanske 5 000 år sedan svun-
nen period. Sundbyholmsön är som en oslipad diamant, med 
en växtlighet som det kan ha sett ut under värmetiden. Som en 
drakrygg lyfter sig Badelundaåsen upp ur Mälarens vatten och 
bildar öar som Räfsgarn och Benklädet. Åsen här ute består av 
samma slags grus som där den löper över fastlandet i söder, 
ändå är skillnaderna enorma. Ute på ön Räfsgarn finns fortfa-
rande, sedan värmetiden, den artrika ädellövskogen med inslag 
av tall kvar. Den typ av skogar som sannolikt klädde stora delar 
av landskapet då människan som samlare och jägare en gång 
kom till dessa trakter. 

Vattnet som isolerat Räfsgarn och andra öar har försvårat 
för människan att bruka marken vilket ger oss sällsynta 
möjligheter till studier och upplevelser. Den ursprungliga 
skogen finns till mycket stora delar kvar. Vistelsen blir  
behaglig då vi i lugn takt bekantar oss med ön. Vi gör det  
i skir försommar medan vårprimörer ännu täcker marken. 

Samling/avresa kl 09.00 från båthamnen i Sundbyholm. 
Återfärd efter 3 timmar. OBS! Max. 20 deltagare p g a 
båtens storlek! Ansvarig: Leif Carlsson tel 070-241 29 32.  
Anmälan till Kjell Westermark, tel 070-644 30 78. 
Det går att dyka upp oanmäld, då får man följa med i mån 
av plats. Utflykten är gratis, Naturskyddsföreningen bjuder 
deltagare i utflykten på båtresan.

Grönvit nattviol 
eller Jungfru Marie 
nycklar? Följ med på vår 
blomstervandring och 
lär känna våra vackra 
vilda blommor!

OBS! 
Begränsat 

antal 
deltagare!

Foto: Håkan Gustafson

Foto: iStockphoto

Foto: iStockphoto
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Vi avslutar aktiviteten ca 13.00. Medtag 
fikakorg! Efter vandringen passar vi på att 
fika tillsammans. Ledare: Håkan Gustafson 
och Hanna Bragberg. Kontakt: 016-13 00 98. 
Hitta hit: från Skogstorpsvägen, passera 
broarna över Eskilstunaån och Vilsta herr-
gård. Samlingsplatsen är norr om ridhuset, 
vid Vilstabadets södra parkering.  
Deltagande i vandringen är gratis för alla. 
Ingen föranmälan krävs. 


