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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 året har föreningen haft totalt 895 medlemmar.
Styrelsen har haft 11 styrelsemöten; 16 januari 2017, den 13 februari 2017, den 15 mars 2017, 
den 10 april 2017, den 29 maj 2017, den 20 juni 2017, den 21 augusti 2017, den 25 september 2017,
den 31 oktober 2017, den 29 november 2017, den 4 december 2017. Årsmöte hölls den 21 mars.

Styrelsen har arbetat i arbetsgrupper för följande speciella verksamheter:



Gorsingelund
Gorsingelund är ett omtyckt område för promenader med naturupplevelser. Numera delar Strängnäs
Naturskyddsförening och Strängnäs Ornitologiska Klubb på ansvaret för Gorsingelund. Som 
tidigare har vi haft fyra gemensamma träffar under verksamhetsåret: 7 april, 13 maj, 12 augusti och 
9 september. Tanken med dessa dagar är att vi då tillsammans genomför enklare skötsel och tillsyn 
av området men även att utifrån årstid få njuta av den fantastiska naturmiljön. I maj sattes ett 30-tal 
fågelholkar upp i första delen av området, holkar som monterats ihop av barn under Äventyrsdagen 
och märkts med deras namn.
Vi har ett mycket positivt samarbete med vår kommun vars arbetsgrupp har genomfört en 
välbehövlig röjning och uppstädning av området samt tillverkat ett flertal sittmöbler, flera försedda 
med tak. Grillplatsen har restaurerats och stugan har fått både ny färg och veranda. Ett stort antal 
byggsatser för fågelholkar har sågats till och vi har även fått hjälp med tillverkning av nya 
informationsskyltar och skylthållare som nu bytts ut längs stigarna.
Under den av kommunen anordnade Hälsoveckan v.42 var allmänheten välkommen till 
Gorsingelund, som onsdag den 18 och lördag den 21 oktober kl 10-15 var bemannat av kretsen. 
Besökarna kunde gå en tipspromenad, se på områdets gamla husgrunder,  promenera längs stigarna 
mm. Brasan var tänd så besökarna kunde grilla sin medhavda mat.

Fältstationen Rördrommen 
Fältstationen Rördrommen har liksom tidigare år varit ett samarbetsprojekt mellan 
Naturskyddsföreningarna och Ornitologiska klubbarna i Eskilstuna och Strängnäs samt Eskilstuna 
Biodlareförening. Naturskyddsföreningen Eskilstuna administrerar projektet. Under året har ett 
utökat samarbete med handikapp-föreningarna skett. 
Ideella krafter har svarat för underhåll av och kring våra fågeltorn och utsikter.
Under året har 59 personer på olika sätt och i olika grad bidragit till att hålla igång verksamheten. 
Fältstationen har haft Öppet Hus 44 dagar från mars tom oktober. Sammanlagt 12 skolklasser, 
främst från Strängnäs kommun, fick ta del av de s.k. skolpaketen. 
Även andra besök har ordnats för grupper utöver Öppet Hus alla röda dagar.
Den årliga örnräkningen i mars omfattade området från Nynäshamn och Lidingö i öster till sjön 
Vättern i väster, totalt cirka 100 platser, antalet deltagare mellan 200 - 300.
Länsstyrelsen förnyade inte det avtal angående naturvärd som Rördrommen hade t.o.m. 2016. Detta
avtal som gällt under en lång följd av år utgjorde ett viktigt bidrag till ekonomin.
Fältstationen Rördrommen har administrerat Gåsgruppen vid Sörfjärden på uppdrag av 
Länsstyrelsen. Uppdraget omfattar numera också sångsvan och tranor i enlighet med den 
förvaltningsplan som Länsstyrelsen antagit att gälla 2017-2019.

Strängnäs Svampklubb
2017 års svampsäsong började trevande där tiden dock utnyttjades till att inventera våra 
bombmurklelokaler och då koordinatsätta de mer svårlokaliserade med klubbens nyinköpta GPS, 
vilket kommer att underlätta inventeringen av dessa i fortsättningen. Under senare delen av året 
exploderade dock svamptillgången, vilket resulterade i en kort men intensiv fältverksamhet under 
senare delen av hösten. Vi hann då med en ny spännande lokal, Torudden, på Hedlandet. Klubben 
arbetar i studiecirkelform och har pga den korta säsongen träffats vid 6 olika tillfällen under året. 
Utöver dessa möten har svampklubben genomfört tre arrangemang vilka varit utlysta i föreningens 
program då de utgjort programpunkter riktade till allmänheten, nämligen föreningens officiella 
svamputflykt lördagen 2 september vilken följdes upp med svamputställning på Fältstationen 
Rördrommen på söndagen och på Multeum under måndagen.



Kommunkontakter i planärenden
Naturskyddsföreningen utgör en av remissinstanserna gällande kommunens byggplaner och andra 
åtgärder med konsekvenser för natur och miljö.
Utöver avgivandet av formella remissvar på de kommunala planhandlingarna har vi liksom under 
tidigare år även under 2017 haft ett antal underhandskontakter gällande naturfrågor. Detta har 
medfört att våra synpunkter i hög grad har beaktats. Förutom detaljplanerna har under året 
framtagits en vattenplan omfattande samtliga vattendrag inom kommunen samt en fördjupad 
översiktsplan för kommundelen Stallarholmen, på vilka föreningen i remissform avgivit sina 
synpunkter.

Studiecirkel
Under 2017 har en studiecirkel i botanik med bl.a. exkursioner till ett antal intressanta växtplatser 
inom kommunen genomförts. Under våren 2018 kommer denna cirkel att fortsätta och nya 
deltagare är välkomna att delta.

Övriga aktiviteter mm
- Fladdermuslyssning den 21 april (Mariefred) och den 12 augusti (Fältstationen Rördrommen)
Ingrid K ledde promenader i kvällsmörkret där man med hjälp av en specialdetektor kunde ”lyssna”
på och artbestämma de olika fladdermusarterna utifrån deras ljudfrekvenser. Vid aktiviteten i 
Hjorthagen/ Mariefred den 21 april var temperaturen låg, -2 grader, så inga deltagare dök upp, 
däremot några fladdermöss! Vid fältstationen Rördrommen den 12 augusti var både antalet besökare
och fladdermusarter större.

- Äventyrsdagen den 7 maj vid Ulvastugan och området mellan sjöarna Visnaren och Nedre 
Marviken söder om Åker är en familjeaktivitet med flera hundra besökare. Aktiviteten var ett 
samarrangemang där STF, Friluftsfrämjandet, Strängnäs Ornitologiska Klubb, Stallarholmens 
vikingar, Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen deltog. Kretsen och Studiefrämjandet 
anordnade tipspromenad med frågor om allemansrätten och många, både barn och vuxna deltog. 
Studiefrämjandet bistod även med priser.
Andra aktivitet var ”Gissa grenen”, håvning av vatteninsekter nere vid sjöstranden, holktillverkning,
blomstervandring, fågelskådning, kanoting, grottbesök, vikingatida hantverk, pinnbrödsbakning och
grillning mm.

- Biologiska mångfaldens dag den 22 maj.
En kvällsutflykt gjordes till naturreservatet vid Ekhagen, Gorsingeholm, där bl a den rika örtfloran 
besågs. Aktiviteten var ett samarrangemang med Strängnäs Ornitologiska Klubb, så även många av 
områdets fågelarter blev artbestämda.

- Naturnatten den 5 juni vid Rördrommens fältstation med nattfjärilslysning, guidad promenad, 
fladdermusvandring och grillning. Ett samarrangemang med Eskilstuna naturskyddsförening.

- Naturreservatsbesök Gallsjömossen den 17 maj.
Ett tiotal intresserade deltog i en kvällsvandring genom ett av våra nyaste naturreservat. Per 
Folkesson från Länsstyrelsens natur- och miljöenhet i Södermanland guidade på ett väldigt trevligt 
sätt och berättade om Gallsjömossens olika naturvärden och om de åtgärder som vidtagits för att 
göra reservatet tillgängligt, t ex spänger över myrmarkerna.
Lindön den 17 juni; Den nu snart årliga traditionella utflykten med båt gick till ett av våra mest 
spännande naturreservat –Lindön. Området är en fantastisk plats med en mångfald av 
naturupplevelser. Åtta intresserade vandrade i den vackra omgivningen, stundtal tillsammans med 
ett 20-tal kor som följde besökarna i den vackra omgivningen. Ledare var Lars Liljenstolpe, alla 
deltagarna bistod sedan med sitt eget kunnande. Lindön lockar till nya besök.



- Klädbytardagar den 1 april och den 7 oktober
Även detta år har en grupp med engagerade medlemmar från Naturskyddsföreningen i samverkan 
med Studiefrämjandet anordnat  Klädbytardagar i Strängnäs. Under vårens Klädbytardag den 1 april
bytte ca 150 plagg ägare. (Runt om i Sverige deltog då 14 500 personer och 40 500 plagg fick nya 
ägare. Besparingen för klimatet och miljön blev fantastisk: 30 ton kemikalier, 40 000 kubikmeter 
vatten och 280 ton koldioxid.) Vid Klädbytardagen i Strängnäs den 14 oktober bytte 278 plagg 
ägare! Arrangemanget skedde som tidigare år i Studiefrämjandets lokal på Källgatan 3A i 
Strängnäs. 
-Mälardagen den 19 augusti 
Kretsen deltog bl a med fågelholktillverkning för besökande barn och gav information om kretsens 
verksamhet samt intressanta naturområden i Strängnäs kommun, bl a Gorsingelund.

- Miljövänliga veckan v 40, Naturskyddsföreningens årliga kampanjvecka.
Fredag den 6/10 kl 13.00-16.00 fanns två representanter från kretsen på plats i Präntarens 
köpcentrum, Strängnäs. Temat var även i år "Fräsch på riktigt" -om vikten av att för både kroppens 
och miljöns skull använda miljövänliga hygienprodukter. Från LloydsApotek, Tre Söner-den 
miljömedvetna butiken samt hälsokostbutiken Hälsokraft fick vi låna miljövänliga produkter för 
demonstration. Många personer stannade till vid bordet för att ta del av informationen, även 
ungdomar visade ett stort intresse för miljön.

- Filmkväll på Multeum den 21 november
I samarbete med Strängnäs ornitologiska klubb, STF, Studiefrämjandet och Multeum fick vi besök 
av Ingemar Lind som vid sitt årliga besök i Strängnäs visade bilder om göken och berättade om vår 
nordiska vildmark och sitt liv som naturfilmare.

- Sevabs föreningssponsring
Kretsen har påbörjat ett ambassadörssamarbete för att tipsa om Sevab's elavtal Strängnäs-el som är 
en förnybar el, lokalt producerad vid kraftvärmeverket i Strängnäs. När abonnent tecknar avtal och 
väljer att kryssa i Naturskyddsföreningen genererar detta ett litet sponsringsbidrag till vår krets. 
Information ges till medlemmarna vid våra ordinarie aktiviteter, på hemsidan och på kretsens 
facebooksida

- Studiefrämjandet
All vår verksamhet sker i samverkan med vårt studieförbund Studiefrämjandet. 

- Informationskanaler
I 2017 års programblad har framgått hela den omfattande verksamhet som kretsen har bedrivit 
under året. Några aktiviteter har tillkommit under året och fanns inte med i det tryckta program som
skickades till medlemmarna via e-mail alt. i brev. Däremot har alla aktiviteter uppdaterats 
fortlöpande på kretsens webbsida och facebook-sida.

Ekonomi 
Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret samt ställningen per bokslutsdagen 
framgår av nedanstående balans- och resultaträkningar.




