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Verksamhetsberättelse 2011 

Föreningens syfte och ändamål 
Naturskyddsföreningen vill med aktivt arbete medverka till att vi som bor i Strängnäs 
kommun skall minska vår miljöpåverkan och sträva efter ett uthålligt samhälle i balans med 
naturen och jordens resurser samt att bevara den biologiska mångfalden. 

Styrelse mm 
Ordinarie styrelseledamöter Styrelsesuppleanter 
Lars Liljenstolpe, ordförande Vivi-Ann Larsson 
Björn Carlsson, vice ordförande Monica Stålborg Billberg 
Olle Svedman, kassör Johan Eklund, webmaster 
Anders Tingdal, sekreterare Adjungerade 
Ingrid Karlsson, ledamot  Christina Königsson 
Ingegerd Borgström, ledamot Johan Karman 
Jan-Olof Mattsson, ledamot Lars-Olof Persson 
  
Valberedning Revisorer 
Elisabet Gustafsson Börje Olsson 
Anders Pohlstrand Arne Ohlsson 
 Revisorssuppleanter 
 Tommy Leander 
 Eva Petré 
 

Verksamheten under året 

Allmänt 
Vid utgången av år 2011 hade föreningen totalt 744 medlemmar varav 426 (betalande) 
huvudmedlemmar. En minskning från förra årets antal 798 respektive 466 vilket känns lite 
trist. I kärva tider finns det naturligtvis anledning för medborgarna att vara försiktiga även 
med små utgifter. Men 2011 har väl inte varit kärvare än föregående år? Styrelsen får nog 
uppriktigt bekänna att den inte varit nämnvärt på hugget med medlemsrekryteringen. Ej heller 
har vi noterat några glimrande succèer i programutbudet. Detta manar till nya tag! 
 
Styrelsen har haft sammanlagt nio protokollförda sammanträden: 2011-04-04, 05-03, 06-21, 
08-08, 09-19, 11-07, 12-01, 2012-01-25 och 02-23. 
 
Styrelsen har, i likhet med tidigare år, arbetsgrupper för följande speciella verksamheter: 

Gorsingelund 
Fortsatt verksamhet enligt skötselplan. Vi har röjt bort sly runt stugan och kring alla stigar till 
glädje för alla som besöker Gorsingelund. 
Länsstyrelsens och Strängnäs kommuns representanter har tillsammans med Jan-Olof och 
Ingrid planerat för frihuggning runt gamla träd. Området runt den brända eken ska vara 
parkliknande och en del träd kommer att ringmärkas för skapande av biologisk mångfald. 
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Strängnäs Svampklubb 
Svampgruppen inom Strängnäs Naturskyddsförening använder sedan 2002 det mer 
lätthanterliga namnet ”Strängnäs Svampklubb”. 
 
Klubben arbetar i studiecirkelform och har träffats vid 15 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 på en lördag vilken följts 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, bland annat i föreningens kampanjskog Gorsingelund. Några 
av dessa har gjorts i samarbete med Söderortens Svampklubb. Av speciellt intresse är de tre 
lokaler i Strängnäs närhet för bombmurkla som vi kontinuerligt har undersökt sedan 
upptäckten 2002. Intressanta fynd har rapporterats till hemsidan ”Svampguiden” och kommer 
också att rapporteras till Artportalen. 
 
Under året har vi också processat alla under tidigare säsonger insamlade kollekter till 
klubbens svampherbarium ”Herbarium Mycologicum Strengnensis” vilket nu är uppdaterat. 

Rördrommen/Sörfjärden 
Samverkan har skett med vår grannförening i Eskilstuna främst i frågor avseende våtmarker 
och den ökande gåsstammen, med ornitologerna i Strängnäs och Eskilstuna samt med 
Eskilstuna biodlarförening. 

Tätortsnära skog / Projekt Bevara barnens skogar / Skogen som klassrum 
I april medverkade styrelsen i ett möte i Stockholm angående Barnens skogar. Märta Berg 
från Riks var föredragande och deltagarna utbytte erfarenheter. 
 
Riks utsände i april en webbenkät till skolor, som fått utbildningen i utomhuspedagogik, om 
skogar de använder. Svaren har lagts upp på Skogskartan på webben. Denna karta kan 
användas för att uppmärksamma barnens skogar och visa på att de bör bevaras! 
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/skog/skogskartan/ 
 
”Bresshammarskogen hotas av nya byggplaner”. Så löd en insändare i Strängnäs tidning i 
juni. Ny detaljplan efter samrådsutställning, som aviserats till hösten, har dock försenats och 
inget har hänt i frågan under 2011. 

 I augusti fortsatte projektet ”Barnens skogar” med att personal på Gripsholmsskolan och 
Karlavagnen deltog i fortbildning i utomhuspedagogik en respektive två dagar. 
Styrelsemedlemmar var närvarande vid alla tillfällen. 
 
Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen inbjöd till en lunch i det gröna (gröna 
gräsytan vid Multeum) den 16 september.  Politiker, tjänstemän, rektorer och 
styrelsemedlemmar var inbjudna och deltog i diskussion om kommunens möjligheter för 
utveckling av utomhusundervisning och värdet av natur nära skolor och förskolor. Syftet med 
lunchen var att skapa kontakter mellan människor i kommunen som är intresserade av dessa 
frågor.  
 
Vår krets deltog i december i en skogsnätverksträff som anordnades i Örebro.  
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Magnus Boström från Skogsstyrelsen ledde en vandring i Åkers styckebruk 2:1. Hans förslag 
till skötselplan diskuterades med tre styrelsemedlemmar . Vi ansåg att de föreslagna 
åtgärderna stämde bra med vår uppfattning om lämplig skötsel. 

Övriga aktiviteter  
• Naturnatten 5-6 juni genomfördes på Rördrommen tillsammans med Eskilstuna-

kretsen. Bland annat studerades fåglar, fladdermöss och nattfjärilar av ett trettiotal 
hängivna.  

• Mälardagen genomfördes lördagen 20 augusti med sedvanlig utställningsmonter i 
Västerviken. Den årligen återkommande dagen innebär ett gott tillfälle till 
marknadsföring för våra lokala föreningar. I år blötte ett drypande regn såväl 
pappersdokumentation som besökarintresse. De enstaka tappra visade mest intresse för 
matsvamp vilket indikerar behov av breddning av våra kommande programaktiviteter. 

• Den årliga aktiviteten ”Mitt ut i naturen” genomfördes 10 september på 
Gorsingelund i regi av Studiefrämjandets medlemsorganisationer. Minst sagt måttligt 
antal besökare trots hyggligt väder. Evenemanget kan diskuteras med anledning av 
dålig uppslutning och närhet i tiden till den likartade Mälardagen. Fel årstid? 

• Föreningen har fortsatt att medverka i projektet Gåsbetesåkrar tillsammans med 
Länsstyrelsen i Södermanlands län, Jägarna, Viltskadecenter, Lantbrukarna i 
Sörfjärdenområdet, Ornitologerna i Eskilstuna och Strängnäs samt 
Naturskyddsföreningen i Eskilstuna. 

• I höstas berättade den kände naturfotografen Ingemar Lind om hackspettar med fler 
sällsynta fåglar. En föreläsning i samverkan med Studiefrämjandet, Ornitologerna i 
Strängnäs samt Svenska turistföreningens lokalavdelning.  

• Föreningen har representerat vid Studiefrämjandets och Naturskyddsföreningens 
årsmöten (på riks- och  länsnivå) samt Naturskyddsföreningens höstkonferens. 

 
Ekonomi: 
Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret samt ställningen per 
bokslutsdagen framgår av efterföljande balans- och resultatrapporter. 
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Svårt att hitta oss?   Googla! 
 

 
 

 

 


