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Årsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse med
Balans- och Resultatrapport
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.
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Verksamheten under året
Allmänt
Vid utgången av år 2012 hade föreningen totalt 739 medlemmar varav 421 (betalande)
huvudmedlemmar. 21 nya medlemmar har tillkommit sedan i november. Möjligen vårt
medlemsutskick/Facebookkampanj bidrog till detta. Likväl en minskning från senaste årens
antal 744, 798 respektive 426, 466.
Styrelsen har haft sammanlagt nio protokollförda sammanträden: 2012-04-26, 05-28, 06-18,
08-16, 10-04, 11-06, 12-04, 2013-01-22 och 02-19.
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.
Länsstyrelsens arbetsgrupp har genomfört frihuggning, samlat ihop ris och sparat träd för
skapande av den biologiska mångfalden. Idag finns på området ringbarkade träd för
minskning av rotskott. Området runt den brända eken blir parkliknande. Nytt för år 2013 är
minskning av antalet Gorsingelundsträff.
Strängnäs Svampklubb
Klubben arbetar i studiecirkelform och har träffats vid 12 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. Några av dessa har gjorts i samarbete med Söderortens
Svampklubb. Av speciellt intresse är de lokaler i Strängnäs närhet för bombmurkla som vi
kontinuerligt har undersökt sedan upptäckten 2002. I år har flera nya fyndplatser upptäckts i
en av huvudlokalerna, Grundbro.
Den planerade inrapporteringen av alla våra fynd sedan Svampklubben startades till
Artportalen har påbörjats genom produktion av artlistor från olika lokaler med Artportalens
excel-mall som utgångspunkt, men inte avslutats i väntan på att den nya versionen av
Artportalen ska lanseras.
Rördrommen/Sörfjärden
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. 13 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.
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Tätortsnära skog
Vi protesterade mot kommunens hantering av Norra Staden och önskade 6 november
omedelbara åtgärder med anledning av kalavverkningen av det uppskattade strövområdet runt
Svältenspåret.
Naturskyddsföreningens mångåriga arbete för att bevara Tosteröns tätortsnära skog ”Södra
Bresshammars skog, Stavlund, Tosterö ” kan nu – tyvärr - anses vara förlorat och därmed
avslutat.
Detaljplanen för Bresshammar 1:1 m fl Stavlund har nu fastställts enligt beslut nedan
• Kommunstyrelsen 2012-09-05 § 178 Antagande av detaljplan ”Bresshammarskogen”
(Underlag PBN § 109) samt
• Kommunfullmäktige 2012-10-01 (Dnr KS/2012 392-214) Antagande av detaljplan för
”Bresshammarskogen”.
Mats Karström Vuollerim , med företaget ”Steget Före”, gjorde i september. en översiktlig
inventering av Bresshammarskogen. Förekomst av flera arter, som ej noterats av Calluna, låg
till grund för överklagande 2012-10-23 till länsstyrelsen.
• 2012-12-10. Länsstyrelsen avslog överklagandet och fann ingen anledning att överklaga
beslutet till miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.
Bevara barnens skogar/ Skolskogar
Vi verkar för att varje skola skall vara garanterad en ”skolskog”. Med detta avser vi ett
grönområde eller allra helst en skog i närheten av varje skola där utomhuspedagogik kan äga
rum. Skogen bör ha ett kommunalt skydd mot exploatering och finnas upptagen i Grönplanen.
En förteckning med kända skogar har sänts till kommunens grupp som arbetar med nya FÖP.
Mer fakta finns på http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/skogskartan.
Skogen som klassrum: Lärare och utomhuspedagogik
Personal från Montessoriskolan och Långbergsskolan har deltagit i fortbildningsdagar i
utomhuspedagogik under året. Därmed har 13 skolor med elever i årskurs F-5 har fått denna
gratisutbildning i Strängnäs kommun.
Skogen som klassrum: Elever och utomhuspedagogik. Naturskoledagar.
4 och 5 dec ledde Ann-Sofie Tedenljung-Forsberg från Eskilstuna Naturskola två spännande
temadagar för årskurs 2 och 4 på Tosteröskolan.
Årskurs 2 fick lära sig mer om däggdjur och vid utomhusvistelsen i ”Oves (Sjöberg)
skolskog” hittades många spår och andra lämningar. Barnen matade skogsmöss med
havregryn vilket blev succé.
Klassläraren i årskurs 4 valde forntidstema. ”Vi kunde förvandla klassrummet till en verkstad
där barnen tillverkade lerföremål, täljde fiskeredskap, slog flinta och arbetade med ull.
Eleverna arbetade med liv och lust. De bullrade och bånkade i flintverkstan. Efter
lunchen pulsade vi ut på en tidsvandring som varade till de slutade för dagen.”
Ann-Sofie delgav oss en skiss på hur en Naturskola skulle kunna arbetas fram för Strängnäs
kommun. Dessa tankar kommer att bearbetas vidare under 2013.
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Kurser- Utbildningsdagar
En skogskurs med inriktning på landskapsekologi, naturvård och skogsbruk har bedrivits av
Naturskyddsföreningen i Södermanland. Utbildningen har bestått av 14 sammankomster, dels
i föreläsningsform och dels som fältdagar. Från vår sida medverkade Ingegerd Borgström.

Övriga aktiviteter
•

•

•

•

•

•

Naturnatten 5-6 juni genomfördes på Rördrommen en floravandring tillsammans
med Eskilstuna-kretsen. I övrigt studerades fåglar, fladdermöss och nattfjärilar av ett
trettiotal hängivna.
Mälardagen genomfördes lördagen 18 augusti med sedvanlig utställningsmonter i
Västerviken. Den årligen återkommande dagen innebär ett gott tillfälle till
marknadsföring för våra lokala föreningar.
Den årligt återkommande aktiviteten ”Rätt ut i naturen” skedde detta år 13 maj på
Gorsingelund i regi av Studiefrämjandets medlemsorganisationer. Våren bedöms vara
rätt genomförandetid i motsats till tidigare års höstrusk..
Föreningen har fortsatt att medverka i projekt Gåsbetesåker tillsammans med
Länsstyrelsen, Jägarna, Viltskadecenter, Lantbrukarna i Sörfjärdenområdet,
Ornitologerna i Eskilstuna och Strängnäs samt Naturskyddsföreningen i Eskilstuna.
Före jul berättade den kände naturfotografen Ingemar Lind om myskoxar. En
uppskattad föreläsning i samverkan med Studiefrämjandet, Ornitologerna i Strängnäs
samt Svenska turistföreningens lokalavdelning.
Föreningen har deltagit i Studiefrämjandets och Naturskyddsföreningens årsmöten (på
riks- och länsnivå) samt Naturskyddsföreningens höstkonferens.
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Ekonomi:
Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret samt ställningen per
bokslutsdagen framgår av efterföljande balans- och resultatrapporter.
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