
 

Strängnäs Naturskyddsförenings 
Verksamhetsberättelse 2016 
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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Vid utgången av året hade föreningen totalt 913 medlemmar. 

Styrelsen har haft 11 styrelsemöten; 11 januari 2016, den 1 februari 2016, den 29 mars 
2016, den 18 april 2016, den 17 maj 2016, den 14 juni 2016, den 11 augusti 2016, den 12 
september 2016, den 24 oktober 2016, den 21 november 2016, den 8 december 2016. 

Styrelsen har arbetat i arbetsgrupper för följande speciella verksamheter; 

Gorsingelund 
Numera delar Strängnäs Ornitologiska Klubb och Strängnäs Naturskyddsförening ansvaret 
för Gorsingelund. En ny skötselplan är under utarbetande av de två föreningarna. Som 
tidigare har vi haft fyra gemensamma arbetsträffar under verksamhetsåret. 

Viss gallring och slyröjning har genomförts under detta år och det har skett under de fyra 
arbetsdagar de båda föreningarna genomfört. 

Ett mycket positivt samarbete har skett med vår kommun omfattande kommande röjning 
av området, viss uppstädning av området samt tillverkning av utemöbler. Vissa möbler 
levererades under senhösten och resten kommer under våren 2017.  

Gorsingelund är ett omtyckt område för promenader med naturupplevelser. 

Fältstationen Rördrommen  
Fältstationen Rördrommen är ett projekt, som drivs av Naturskyddsföreningarna och 
Ornitologiska Klubbarna i Eskilstuna och Strängnäs samt Eskilstuna Biodlareförening. 
Projektet administreras av Naturskyddsföreningen Eskilstuna. Projektet har en styrgrupp, 
som bestått av 8 medlemmar samt en adjungerad medlem. 

Fältstationen har haft Öppet Hus för allmänheten 43 dagar. Under dessa dagar har totalt 
17 stugvärdar tjänstgjort. Utöver det har Rördrommen haft besök av 9 skolklasser. 
Ytterligare 5 klasser hade anmält deltagande men återtagit anmälan främst pga. oklarheter 
om försäkringsfrågor kring elevernas transport mellan skolan och Sörfjärden. Därutöver 
har 10 grupper från SFI i Eskilstuna gjort besök inom ramen för Naturskyddsföreningen 
Eskilstunas projekt ”Ny i naturen”. 

Under Öppet Hus-dagarna har totalt 11 aktiviteter ordnats. 

Traditionellt samordnade Fältstationen örnräkning i början av mars främst längs Mälaren 
och Hjälmaren på 93 platser. Gissningsvis deltog minst 200 personer i evenemanget i fält. 
Till detta kom 21 personer, som tjänstgjorde inomhus. 

Företrädare för fältstationen har bland annat deltagit i Mälardagen i Strängnäs och i Barva 
Julmarknad. 

Under året har Länsstyrelsens gåsgrupp för Sörfjärden haft två möten i Fältstationen, vilket 
resulterat i en ny Handlingsplan för stora betande fåglar (gäss, sångsvan och tranor) för 
perioden 2017-2019. Fältstationens projektledare har varit sekreterare i gruppen. 



Ideella krafter har under året hjälpts åt med att renovera ladugården och sköta 
underhållsarbeten på och kring fågeltornen. Viss renovering av fönster på 
huvudbyggnaden har påbörjats. 

Fältstationen har haft ett avtal med Länsstyrelsen, vilket inneburit regelbunden tillsyn av 
Sörfjärdens Naturreservat. 

Strängnäs Svampklubb 
2016 blev en mycket mager svampsäsong, främst på grund av den torra sommaren. Detta 
har medfört att verksamheten varit lägre än tidigare år. Klubben arbetar i studiecirkelform 
och har träffats vid 7 olika tillfällen under året. Dessa har utgjorts av inventering av 
svampfloran på en rad olika lokaler i Strängnästrakten, i ett fall inom det nu återkommande 
samarbetet med Söderortens Svampklubb. 

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 3 september vilken följdes upp med 
svamputställning på fältstationen Rördrommen på söndagen och på Multeum under 
måndagen. 

Av speciellt intresse är de lokaler i Strängnäs närhet för bombmurkla som vi kontinuerligt 
har undersökt sedan upptäckten 2002.  Årets besök på dessa lokaler visade på en 
fortsättning av trenden att samtliga de lokaler vi bevakar i Strängnäs kommun uppvisar 
fruktkroppar. 

   
Kommunkontakter i planärenden 
Naturskyddsföreningen utgör en av remissinstanserna gällande kommunens byggplaner 
och andra åtgärder med konsekvenser för natur och miljö.  
Liksom under 2015 har vi under 2016 haft ett antal underhandskontakter gällande  
naturfrågor framför allt i samband med de detaljplaner som under året behandlats av 
kommunen. Detta har medfört att våra synpunkter i hög grad har beaktats. Några viktiga 
översiktsplaner eller andra policydokument har inte varit föremål för kommunala beslut 
detta år.  

Övriga aktiviteter 
Under 2016 har vi i samarbete med Strängnäs ornitologiska klubb, Studiefrämjandet 
och Multeum fått besök av tre föredragshållare som visade bilder och film om vår svenska 
natur. I mars visade Martin Emtenäs bilder och film om hela Sverige, i september kom 
Henrik Ekman och visade bilder och film från vårt vackra Sörmland. I november gjorde 
Ingemar Lind sitt årliga besök i Strängnäs, även denna gång handlade hans bild- och 
filmkväll om vår nordiska vildmark. Alla tre bildkvällarna var välbesökta och omtyckta. 

Av bifogade 2016 års program framgår hela den omfattande verksamhet som föreningen 
bedrivit under året. Endast fladdermuskvällen de 20 maj och fjärilssafarin den 28 maj har 
inte kunnat genomföras på grund av få anmälningar eller dåligt väder. 



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


