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Verksamhetsberättelse 2013
med balans- och resultatrapport
Föreningens syfte och ändamål
Naturskyddsföreningen vill med aktivt arbete medverka till att vi som bor i Strängnäs kommun ska
minska vår miljöpåverkan och sträva efter ett uthålligt samhälle i balans med naturen och jordens
resurser samt att bevara den biologiska mångfalden.
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Verksamheten under året
Allmänt
Vid utgången av året hade föreningen totalt 823 medlemmar varav 454 medlemmar förutom
familjemedlemmar. Medlemsantalet har ökat sedan 2012 då antalet var 739 (421) samt 2011 då det var
744 (426).
Styrelsen har haft nio styrelsemöten; 2013-02-19, 2013-03-19, 2013-04-23, 2013-06-11,
2013-08-12, 2013-09-18, 2013-10-22, 2013-11-28 samt 2013-12-18.
Styrelsen har fortsatt arbeta i arbetsgrupper för följande speciella verksamheter;
Gorsingelund
Under året har det pågått gallring och slyröjning i området som har stora naturvärden. Det har skapats
nya möjligheter för den biologiska mångfalden i olika stadier. Stenmuren är numera synlig och
framträder på ett helt annat sätt efter röjning av sly närmast muren. En yrkesverksam naturvårdare har
arbetat i Gorsingelund under år 2013. Planen är att det ska fortsätta 2014.
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Möten har genomförts enlig uppgjord plan, alla aktiviteter finns i dagbok och arbetsbok för den som är
intresserad att veta vad som sker ute vid Gorsingelund.
Naturskyddsföreningen Strängnäs och Studiefrämjandets medlemsorganisationer genomförde den
årliga Naturdagen i maj. Våra träffar är två på våren och två på hösten. Information sker via
Naturskyddsföreningens hemsida under program.
Fältstationen Rördrommen
Samverkan har skett i vanlig ordning med vår grannförening i Eskilstuna, främst i frågor avseende
våtmarker och den ökande gåsstammen, med ornitologerna i Strängnäs och Eskilstuna samt med
Eskilstuna biodlarförening. I maj genomförs det sk ”skolpaketet” under tre veckor. 7 skolklasser har
haft heldagsbesök på Rördrommen. Eleverna cirkulerar mellan tre stationer under besöket ”fåglar, bin
och livet i vatten” och får sakkunnig information av medlemmar från de samverkande föreningarna.
Naturskyddsföreningen medverkade under sex dagar.
Strängnäs Svampklubb
Klubben arbetar i studiecirkelform och har träffats vid 14 olika tillfällen under året. Tre av dessa
möten har varit utlysta i föreningens program då de utgjort programpunkter riktade till allmänheten,
nämligen föreningens officiella svamputflykt lördagen 31 augusti vilken följdes upp med
svamputställning på fältstationen Rördrommen på söndagen och på Multeum under måndagen.
Majoriteten av övriga mötestillfällen har utgjorts av inventering av svampfloran på en rad olika lokaler
i Strängnäs-trakten. Några av dessa lokaler, såsom Torparuddens naturreservat, var nya i klubbens
verksamhet och ska med intresse följas upp nästa säsong. I samarbete med Söderortens Svampklubb
har en lokal utanför kommunens gränser besökts.
Av speciellt intresse är de lokaler i Strängnäs närhet för bombmurkla som vi kontinuerligt har
undersökt sedan upptäckten 2002. På dessa har vi återigen noterat förekomst fruktkroppar inte bara
under den förväntade tidpunkterna efter snösmältningen under årets första del, utan också under
december månad.
Då den nya Artportalens excelinmatning inte fungerar har den planerade inrapporteringen av alla våra
fynd sedan Svampklubben startades till Artportalen försenats.

Tätortsnära skog
Bresshammarskogen
Bresshammarskogen har under hösten förberetts för att bli stadsplanerad mark. Naturskyddsföreningen
har vid besök i området iakttagit kraftiga kör- och markskador.

Norra Staden - Svältenområdet
Föreningen har i skrivelse till kommunen och vid möte med kommunrepresentanter framfört
protester mot det sätt på vilket avverkning i detta tätortsnära område skett. Se vidare avsnitt
under "Kommunkontakter i planärenden" nedan.
Bevara barnens skogar olika delprojekt/ Skolskogar
Ny översiktsplan kommer 2014. Av samrådshandlingen framgår att grönområden kan ha pedagogisk
funktion för utomhuspedagogik och kan benämnas ”Skolnära skogar/skolskogar ”
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Mer friluftsliv i skolan! Fortbildning onsdag 25 september i Gorsingelund
16 pedagoger och de flesta styrelsemedlemmarna deltog i naturskolelärare Torbjörn Wranges,
inspirerande lekar, matlagning i fält och pedagogiska diskussioner. Fortbildningen vände sig till
pedagoger i grundskolan, i första hand lärare i Idrott och hälsa samt fritidspedagoger i Strängnäs
kommun. Fortbildningen syftade till att inspirera pedagoger till att inkludera mer friluftsliv i
skolverksamheten.
Naturskola
Arbetet med naturskola har varit vilande under året.
Kommunkontakter i planärenden
Naturskyddsföreningen i Strängnäs är remissinstans vad gäller kommunens bygg- och planärenden.
Från naturskyddssynpunkt har framför allt följande ärenden föranlett föreningen att framföra sina
synpunkter:
Planeringsförfarandet vid exploatering av nya områden och speciellt avverkningen av skog inom det
tätortsnära Svältenområdet. Föreningen presenterade, vid sammanträde med de kommunala tjänstemän
som hanterar dessa frågor, förslag till nytt planeringsförfarande med tidiga planerings- och
inventeringsinsatser vid fastställande av markanvändningen.
Planerad exploatering av naturområdet Nedre Hammaren i Mariefred. Föreningen avstyrkte planerna
med anledning av områdets höga naturvärden och ett stort antal skyddsvärda arter.
Förslag till utökat strandskydd. Kommunen föreslog inskränkningar i Länsstyrelsens förslag till utökat
strandskydd från 100 m till 300 m. Föreningen framförde stöd för Länsstyrelsens uppfattning i frågan.
Förslag till ny översiktsplan. Föreningen framförde ånyo kravet på ett nytt planeringsförfarande vid
beslut om markanvändning innebärande att sådana överväganden och eventuella naturinventeringar
skall göras i samband med översiktsplaneringen och inte som hittills i samband med detaljplaneringen
av ett område. Därutöver framfördes synpunkter på ett antal punkter där naturvårdsintresset inte
tillgodosågs i tillräcklig omfattning.
Övriga aktiviteter
Har genomförts i samverkan med andra organisationer:
•

Naturnatten den 5-6 juni genomfördes på Rördrommen tillsammans med Eskilstunakretsen.
Programmet omfattade bl.a. floravandring, studerande av fladdermöss och nattfjärilar, c:a 35
hängivna besökare deltog i aktiviteterna.

•

Mälardagen genomfördes den 17 augusti med sedvanlig utställningsmonter i Västerviken. Den
årligen återkommande dagen innebär ett gott tillfälle till marknadsföring för vår krets.

•

Den årligen återkommande aktiviteten ”Rätt ut i naturen” skedde detta år den 12 maj på
Gorsingelund och i Studiefrämjandets regi – många besökare.

•

Innan jul föreläste den kände naturfotografen Ingemar Lind om ”Fjällfåglar” – som vanligt en
mycket uppskattad tillställning. Föreläsningen arrangerades i samverkan med
Studiefrämjandet och Strängnäs Ornitologiska Förening.

•

Föreningen har deltagit i Studiefrämjandets och Naturskyddsföreningens årsmöten (på riksoch länsnivå) samt Naturskyddsföreningens höstkonferens.
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Ekonomi
Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret samt ställningen per bokslutsdagen
framgår av bifogade balans- och resultatrapport med Revisionsberättelse
Strängnäs, 2014-02-10
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