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Miljöstrategi och naturmiljö i Strängnäs
Sambandet mellan kommunens fokusområden och de nationella miljömålen
Politikerna i Strängnäs har tagit fram förslag på sju fokusområden för utarbetande av miljöstrategin.
Eftersom kommunerna har det samlade ansvaret för en god lokal miljö gällande de sexton nationella
miljömålen finner Naturskyddsföreningen i Strängnäs det angeläget att strukturen i kommunens
miljöstrategi säkerställer att samtliga nationella miljökvalitetsmål blir beaktade. Därför vill vi föreslå att
för varje fokusområde anges vilka nationella mål som detta skall omfatta och/eller att en matris upprättas
som anger sambanden mellan de sju fokusområdena och de sexton nationella målen.
Möjligheten att fastställa en annan uppsättning fokusområden som lättare går att koppla till de nationella
målen kanske i första hand bör prövas.
Kommunens miljökvalitetsmål
En stor del av de nationella målen kan endast uppnås genom riksdagens och regeringens åtgärder i form av
beslut och lagstiftning.
Kommunens miljöstrategi måste därför fokusera på de områden som är möjliga att påverka på lokal nivå.
För varje fokusområde bör därför lokala och helst mätbara miljökvalitetsmål redovisas med beskrivning
av nuläge och vart man strävar.
Miljöstrategiska åtgärder avseende kommunens egen verksamhet
Därefter bör konkreta åtgärder föreslås dels avseende den egna kommunala verksamheten dels åtgärder
riktade mot kommunens invånare och företag. De åtgärder som bör vidtas inom den kommunala
verksamheten torde vara förhållandevis lättare att fatta beslut om och följa upp. Kommunens åtgärder
avseende den egna verksamheten är i sig viktiga för att minska den totala miljöbelastningen, men kan
kanske ha än större effekt som föredöme och inspirationskälla för allmänheten. Flera bra exempel på
åtgärder och mätbara mål för den kommunala sektorn finns i miljöstrategin för Skara kommun.
Miljöstrategiska åtgärder avseende allmänheten
Det är säkert svårare att finna bra åtgärder för att påverka privatpersoners och företags beteenden i en
sådan riktning att en god miljökvalitet och naturmiljö uppnås. Effekten av lyckade insatser på detta
område skulle emellertid förmodligen innebära att miljökvalitetsmålen skulle uppnås väsentligt snabbare
än vad som annars vore fallet. Vårt förslag är därför att extra intresse och arbete koncentreras på denna del
av miljöstrategin. Att finna sådana åtgärder som underlättar och stimulerar kommunens invånare och
företag att agera på ett miljöriktigt sätt bör prioriteras högt.
Några exempel på sådana åtgärder kan vara:
•Bebyggelseplanering med naturhänsyn
•Planering av kollektiva transporter och cykelvägar
•Möjliggöra försäljning av egenproducerad el till det kommersiella elnätet (Sevab?)
•Energirådgivning med spartips för hushåll och företag
•Anordna laddningsstationer för elbilar
•Främja utbyggnad av stationer för påfyllning av biogas
•Anordna insamling av matavfall
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•Möjliggöra inlämning av miljöfarligt avfall på fler ställen
•Möjliggöra inlämning av begagnade kläder på fler ställen
•Informationsinsatser om miljöriktigt agerande till skolor, privatpersoner och företag
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Det fortsatta arbetet med miljöstrategin
Naturskyddsföreningen finner att den presentation som kommunens miljöstrateg Riikka Vilkuna gjorde
vid föreningens styrelsesammanträde den 16 september bör utgöra ett bra underlag för det fortsatta arbetet
med att ta fram en kommunal miljöstrategi. Samtliga fokusområden bedömer vi inom
Naturskyddsföreningen i Sverige vara utomordentligt viktiga. På grund av den korta tiden för avlämnandet
av våra synpunkter avstår vi från att komma med genomarbetade förslag på flera punkter och önskar i
stället få återkomma med sådana i ett senare skede då ett utkast till Miljöstrategi föreligger.
Vissa av dessa frågor har vi hittills inte heller arbetat särskilt aktivt med i vår lokala förening.
Naturskyddsföreningens förslag till åtgärder
Två områden inom vilka vi emellertid redan nu finner det angeläget att lämna förslag på åtgärder gäller
Natur och biologisk mångfald samt Bygg & planering. Dessa områden hör intimt samman och vårt förslag
till bebyggelseplanering med naturhänsyn enligt nedan torde möjliggöra en god måluppfyllelse på båda
dessa områden.
Bakgrunden till vårt synsätt har vi redovisat i ”Synpunkter från Naturskyddsföreningen Strängnäs på
kommunens förslag till Översiktsplan 2014” (bilaga 1).
I samband med framtagande av varje fördjupad översiktsplan eller redan framtagna sådana föreslår vi att
Naturskyddsföreningen Strängnäs arrangerar följande:
1. Tillsättande av en arbetsgrupp med representanter från Kommunen, Naturskyddsföreningen och
Länsstyrelsen.
2. Planeringsmöte i syfte att erhålla underlag för arbetsgruppens besiktning av sådana områden som kan
tänkas vara av stor ekologisk betydelse.
3. Besiktning av de terrängavsnitt som framkommit som extra intressanta vid planeringsmötet.
4. Upprättande av besiktningsprotokoll med angivande av dels områden beträffande vilka enighet
föreligger bland arbetsgruppens representanter dels sådana områden där oenighet föreligger med
angivande av respektive representanters åsikter.
5. Naturskyddsföreningen upprättar förslag till eventuella kompletterande naturinventeringar avseende
sådana terrängavsnitt där olika uppfattning om skyddsbehovet föreligger.
Utnyttja kunskaper som finns i föreningar vid upprättande av planer. I Naturskyddsföreningen finns
specialistkompetens i entomologi, mykologi, ornitologi och ekologi.
Vi vill vi redan nu framhålla följande områden som vi anser viktiga att skydda från bebyggelse eller andra
störningar:
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1 Gamla övningsfälten vid Vansö upp mot Husby med skogen inräknat.
2 Gullringens våtmarksområde upp till Härad.
3 Skolmästarhagen
Dessa områden bör vara skyddade, så det blir ett sammanhängande naturområde. Många rödlistade arter!
4 Även området Svälten och upp mot Pipartorp bör ses över bättre. Många rödlistade arter finns där
bebyggelse är planerad.
5 Laketorpsån
6 Bondkroken
7 Tallhällmarker i Åkers bergslag.
8 Gorsingelund
9 Hammaren Mariefred
Naturvårdsplan
För att kommunen ska kunna bedriva ett bra och långsiktigt naturvårdsarbete behövs en naturvårdsplan
med handlingsplan. Här kan man klargöra det långsiktiga behovet av att bevara mark med höga
naturvärden och strategisk mark för rekreation, öppna vattenytor , dammar och mindre våtmarker t.ex.
kärr. Exempel på sådana områden är, förutom de ovan angivna, följande:
1.

Besöksvärda områden dvs. Natura 2000-områden , Naturreservat, Rördrommens
fältstation, skyddsvärd natur med adresslänkar till info, Nyckelbiotoper

2.

Ädellövskogsområden längs Mälaren med information om dessas värde

3.

Kommunens tätortsnära skogar (karta) och skötselplaner för dessa

4.

Skolskogar /pedagogiska skogar inom 300 m från skolor.

5.

Omtyckta lekområden för barn

6.

Skogsområden och naturområden dvs. lättåtkomliga för funktionsnedsatta med bra
parkeringsmöjlighet och med möjlighet att fara med permobil eller rullstol

7.

Fågellokaler

8.

Insektsrika lokaler, ansvarsinsekter med koppling till värdväxt

9.

Friluftsliv. Info om märkta vandringsleder, övernattningsskydd, motionsspår, skötsel, ev.
kanotleder, ridleder.

Kontaktperson för det fortsatta arbetet; Olle Svedman, tfn 0152-100 92, 0730-35 82 57,
enskildarev@gmail.com
För Naturskyddsföreningen Strängnäs
//Ewa Lundgren
Sekreterare

