Mädans Byförening
Den 3:e augusti 2011 vandrade en liten grupp till Fyrfisktjärn nära Saltåsen. Gruppen bestod av
följande personer:
Carina Gradin, Göran Telhammer, Ingegerd Åhsgren, Lars Åhsgren och Arne Sundström.
Första anhalten var Åsamyra, vilket tog ca 1 tim att nå. Man tog sedan en liten avstickare mot
Grönberget (ligger på Noraströmssidan) i förhoppningen att få fin utsikt, men utsikten var nästan lika
med noll.
Så småningom kom gruppen fram till målet. Gränsröset studerades.
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Skrattabbore i Fyrfisktjärn (Artikel ur allehanda/nära-2011-08-23)
Hösten 2010 besökte Laila Söderström och Bert Westin Fyrfisktjärn den ligger mellan Saltåsen och Grönberget på
gränsen mellan Nordingrå och Nora. Tjärnen ligger på 175 meters höjd och enligt sägen har det funnits Skrattabborre där. Återbesöket sker i Maj 2011 för att undersöka om det fins något liv i tjärnen. Turen är med oss jag får
se en Salamander (Skrattabborre) simmande i tjärnen, det var en stark upplevelse att få se den. Att fota den gav
inget bra resultat, men en bild på Salamandern kunde jag få med mig hem. Inom den markerade linjen fins Salamandern . Vid besöket kunde vi också se att Smålommen häckade i tjärnen. Vi planerade ett nytt besök längre
fram på sommaren, i början av augusti var vi där. Ville veta om det sker en föryngring av Salamander, ljusförhållandet var inte det bästa, gick inte att se botten, någon Salamander kunde vi inte se. Smålommen hade nog lämnat
tjärnen för den här sommaren. Fredagen den 19 augusti var vi åter där och då kunde jag se liten salamander simmande i strandkanten, ser att en reproduktion sker i tjärnen. Miljön runt tjärnen är nog väldigt bra, för arten salamander har nog funnits i tjärnen under en väldigt lång tid.
Länk till karta:
http://kso.lantmateriet.se/kartsok/kos/index.html?mapE=662771&mapN=6978984&markerECoord=664073&marker
NCoord=6979106&placeName=Rudtj%25E4rnb%25E4cken&zoom=6&mapType=kd:terrangkartan

