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Vi ordnade Trollens Naturskola för de yngsta på Alntorps Ö. Trollen kom och lärde ut 
om nyckelpigor, trollsländor, fåglar, svampar, djurspår, ekorrar och mycket annat. 
Vid 2 tillfällen i juni/juli kom barnen för att träffa trollen, totalt ca 200 barn.

Varje år behöver Trollskogen byggas upp, förnyas med självinstruerande infoskyltar 
om fåglar, trollsländor, grodor, spindlar, djurfotspår…. Föräldrar och barn går här på 
egen hand. Uppskattningsvis besöker 2000 barn och föräldrar Trollstigen varje år. Vi 
vet att förskolor, fritidsgårdar, skolor m fl åker hit varje år. Totalt har 16 000 besökare 
varit på ön under 2017.

Naturskyddsföreningen i Nora 
Naturskolans verksamhet och övriga aktiviteter 2017 del 2 

Trollskogen på Alntorps Ö i Nora
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Trerätters i naturen på Alntorps Ö 2017

För fjärde året i rad genomförde vi denna välbesökta och uppskattade aktivitet i juli.

En patrull skickades ut för att plocka ätbara ogräs, såsom daggkåpor, nate, nässlor 
m fl. Vi tillredde en god soppa med selleri och buljong som bas. En annan patrull 
letade blåbär, hallonblad, svarta vinbärsblad, vilket resulterade i ett gott bärte.
Vi diskuterade en hel del om ätbara perenna grönsaker, rankspinat, kantlök,  
prärielök som kommer år från år. Totalt 12 deltog denna dag.

Besök från Alnarp på genbanken på Alntorps Ö 2017

I maj besökte Sveriges lantbruksuniversitet SLU/Nationella genbanken Alntorps ö för 
att se till att genbanken sköts väl av Nora kommun. 
Genbanken Alntorps ö har fokus på Bergslagens pomologiska arv. 
Här bevaras ett 20-tal mandatsorter jämte ett 50-tal lokalt insamlade sorter. 
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Studiebesök i Löa 2017
En kväll i juni åkte vi på studiebesök hos Rolf och Irène Elmström på Gröna Ånäs. 
På gården i Löa odlar de med olika typ av täckmaterial. De skapar en skogsträdgård, 
använder ”hönstraktor” och flis från egen flismaskin, ympar fruktträd mm.
De erbjuder även B&B, yoga och kurser för både inre och yttre omställning. 
Dessutom finns visionen att locka fler omställare dit så att en ekoby kan utvecklas. 
Vi hade många trevlig samtal under 
kvällen och lär återkomma fler gånger! 
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Äppelfestivalen på Alntorps Ö 2017
För femte året i rad genomförde vi festivalen i vår regi i samarbete med  
Nora kommun. 311 personer kom över till ön i vackert höstväder.

Pomologen Christer Sandberg hade en kö med intresserade, många tog med sig 
frukt från den egna trädgården för att få den artbestämd. Nisse Johansson hjälpte 
till att svara på frågor om skador, ympning och visade upp en gedigen samling med 
redan artbestämda äpplen.
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Personalen från Arbetsmarknadsenheten skötte krossen och pressningen av äppel-
musten. Ideella från Naturskyddsföreningen skar äpplen i lämpliga bitar och serve-
rade alldeles nygjord must.

I år var Genbanken mycket välbesökt. Många passade på och plockade en kasse 
med äpplen på Genbanken. Den är av landets 14 genbanker för fruktträd.

Naturskyddsföreningen berättade om höstens kommande aktiviteter, perenna grön-
saker, blommor som attraherar bin, humlor, vildbin och andra viktiga insekter.

Sedan var det dags för är den presti-
gefyllda äppelkaketävlingen. 

En jury provsmakade de 3 inkomna 
bidragen (förra året var det 12 bi-
drag). Vi hoppas dock att nästa år 
kommer flera att ställa upp i tävling-
en.

Alla fick pris i år, 1:a och 3:e priset gick till Ramshyttan.
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Traditionell byggteknik - lerklining i Slyte 2017
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Oj vilken intressant och trevlig dag vi fick hos Ann Green i Slyte. Vi har smakat  
fläderchampagne, pratat om allt från avlopp, hållbara och förlåtande byggmaterial, 
återbruk, ätbara växter, djurhållning till planer för resiliens. Stort tack Ann att du tog 
emot oss!

Det är nog många som nu funderar på byggprojekt man skulle vilja dra igång efter 
att praktiskt ha fått prova på lerklining. Är det någon som är nyfiken på denna  
traditionella byggteknik så rekommenderas att du kontaktar henne.

Trädgårdsföreningens dag på Götlinska gården 2017

Naturskyddsföreningen var på plats och visade perenna 
grönsaker som ibland kommer tidigt på våren innan den 
vanliga odlingen sätter fart. 
Vi visade exempel på olika plantor såsom ramslök, 
kantlök, piplök, prärielök, kärleksört, ängssyra och 
många andra.
Drygt 100 personer besökte oss denna dag.
 
 Skissa och måla växter på Alntorps Ö i augusti 2017

”Förutom att ha kul vill Naturskyddsföreningen att deltagarna ska lära sig något. Vi 
vill att barnen ska blir mer medvetna om miljön efter ett besök på Alntorps ö. 
Vi vill förmedla ett budskap att naturen är viktig, men det är många barn som i prin-
cip aldrig rör sig ute i skogen. Många barn som kommer hit är rädda för små myror, 
därför vill vi att både barnen och föräldrarna ska upptäcka allt som skogen och 
naturen har att erbjuda”, säger Anna Lövgren i en tidningsartikel i NA den 7 augusti.
12 barn var med på denna aktivitet.
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För tredje året i rad har vi på Naturskyddsföreningens Naturskola i Nora blivit om-
bedda att komma i juni till Nora kommuns fritidskollo för blivande 7:or på Alntorps Ö. 
I år fick ungdomarna använda sina mobiler eller kameror. Uppdraget var att ”fota 
natur”, olika gröna nyanser, spår av djur eller insekter. Syftet var att träna ögonen för 
det fina i naturen. Uppgiften var uppskattad. 
Under två tisdagar i juni träffade vi sammanlagt 40 ungdomar. 

Sommarkollo på Alntorps Ö 2017
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Leta vattendjur på Alntorps Ö i augusti 2017
Detta tema är en återkommande aktivitet som vi har haft på ön. Barn, ungdomar och vuxna har 
tillgång till våra vattenkikare, håvar och förstoringsburkar. Nytt för i år var en bestämningsnyckel 
som gör att det går lättare att artbestämma vattendjuren.

Vi träffade ca 60 personer under denna aktivitet. Den blev mycket uppskattad av fritids på 
Karlsängsskolan som hade en utedag på ön.

Elbilsträff på torget 2017

I början av december hade vi 
en ”raggarbilsträff” för elbilar 
på torget i Nora. 

Sju elbilar av olika fabrikat 
fanns representerade, vi fick 
provåka, ställa frågor, titta 
under huven mm.

Minst 60 personer passade på 
att diskutera med förarna.



16

Övriga aktiviteter 2017
 Maj ”Fota i skogen” med professionella fotografer, klass 8 Karlsängsskolan
 Juli                Studiebesök på permakulturgården Gröna Ånäs i Löa
 Augusti ”Fota i skogen” med professionella fotografer, klass 8 Karlsängsskolan 
 Oktober  Framtidsveckan och miljövänliga veckan v 40
  Café Planet: Vårt vatten, en ödesfråga
  Café Planet: Ett resilient samhälle – vad innebär det?
 November Besök av Karin Lexén, föreningens nya generalsekreterare
  Café Planet: Vätgas eller el i framtidens fordon?
 December ”Raggarbilsträff” med elbilar på Nora Torg
  Julknytis i Ramshyttan 


