
 
                         

Verksamhetsberättelse 2018 

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 
Strängnäskretsen har 863 varav 396 familjemedlemmar. 
Styrelsen har under året haft 8 styrelsemöten: 16 januari; 20 februari; 9 april; 23 maj; 17 
september; 22 oktober; 19 november och 4 december.  
Årsmöte samt konstituerande styrelsemöte hölls den 15 mars 2018. 



Styrelsen har arbetat i arbetsgrupper för följande speciella verksamheter: 
Kommunkontakter i planärenden 
-Naturskyddsföreningen utgör en av remissinstanserna gällande kommunens byggplaner 
och andra åtgärder som har konsekvenser för natur och miljö. Utöver avgivandet av formella 
remissvar på de kommunala planhandlingarna har vi liksom under tidigare år även under 
2018 haft ett antal underhandskontakter gällande naturfrågor. Detta har medfört att våra 
synpunkter i högre grad har beaktats. 
För att säkerställa att vår övergripande syn på vad som är god bebyggelseplanering 
återkommande och långsiktigt klarläggs, har vi under året arbetat med att fastställa ett 
särskilt policydokument.  
Detta dokument har bifogats varje yttrande som föreningen avgett beträffande kommunens 
översikts- och detaljplaner och har i nuläget följande lydelse: 

Policy för skapande av goda förutsättningar för människors hälsa och välbefinnande samt 
god biologisk mångfald 
Naturskyddsföreningen i Strängnäs vill medverka till att all nyexploatering för bostadsändamål skall ske med 
beaktande av de entydiga forskningsresultat som fastställer de synnerligen positiva hälsoeffekterna av att omges 
av och vistas i naturliga gröna miljöer. 
Väsentligt högre krav bör även ställas på att man vid ny-eller ombyggnation bidrar till att den biologiska 
mångfalden bevaras och förbättras. 
Mot den bakgrunden anser vi att följande riktlinjer bör gälla vid utformandet av detaljplaner och vid beviljande av 
bygglov: 

1. En generell norm för grönområden i % av totalt markområde (grönytefaktor) på 0,8 bör eftersträvas för samtliga 
typer av bostadshus d.v.s. även för flerfamiljshus, kedjehus och radhus.  
  
2. Grön utsikt i minst två väderstreck från varje bostad. Blicken bör mötas av någon form av grönska åt två olika håll 
på kortare eller längre avstånd sett från bostadens fönster. Detta kan åstadkommas bl.a. genom att en högre 
grönytefaktor tillämpas, genom att lokala gator och vägar omges av en förslagsvis 10 meter bred kantzon med inhemska 
träd, buskar och andra växter, (antingen på ena sidan eller fördelad på vardera sidan, beroende på karaktären av den 
omgivande naturen) samt genom att anlägga odlingslotter av koloniträdgårdskaraktär invid flerfamiljshus för intresserade 
boende i sådana. 
  
3. Endast inhemskt växtmaterial i parker och utmed transportstråk (bil-, cykel- och gångvägar).  
Helst nektarrika växter som gynnar bin, humlor och fjärilar. Bland trädslagen t.ex. sälg som är viktig för pollinering tidigt 
på våren och lind som senare på sommaren attraherar många insekter.  

4. Nya riktlinjer för parkförvaltningen med mer ängsnatur och färre gräsmattor, vilka bör skötas med lägre 
klippningsfrekvens.  

5. Planteringar med främmande växtmaterial begränsas på allmän mark till planteringskärl och därutöver 
möjligen till några få platser (t.ex. Arboretum) med särskild motivering.  
I de fall sådana växter väljs bör de gärna förses med skyltar med uppgift om namn och ursprungsland. 

Vi är medvetna om att väsentligt högre krav på kreativa lösningar kommer att ställas på arkitekter och 
byggplanerare för att kunna uppfylla normerna enligt punkt 1 och 2 ovan. T.ex. genom något glesare bebyggelse, 
fler gröna tak och väggar samt fler träd och annan växtlighet. Då vi har svårt att finna  argument för att personer i 
flerfamiljshus skulle behöva nöja sig med en väsentligt lägre miljöstandard än övriga medborgare i kommunen 
anser vi det vara extra viktigt att ovanstående bebyggelsekrav tillämpas fullt ut även i områden med 
flerfamiljsbostäder. 

Beträffande viktigare remisser som föreningen avgivit redovisas dessa på vår hemsida. 
Styrelsen har även haft ett mycket gott samarbete med bl.a kommunekolog och kommunens 
markförvaltare. På ett möte under hösten där tre styrelsemedlemmar deltog, informerades  
bl.a om vilka naturområden kommunen hade sökt Lona-bidrag för, inför planerade  
naturvårdsbefrämjande åtgärder som behöver genomföras för att framledes främja dessa 
områdens höga naturvärden. 



Gorsingelund 
Gorsingelund har under året haft många besökare och de promenadslingor i olika längd som 
finns markerade i området har varit välanvända. Grill, bänkar och bord, vissa med tak, har 
nyttjats av besökande som uppskattat naturupplevelser, intressant växtligheten och fågelliv. 
Inom området finns även ett antal husgrunder från den tid då området hyste en bondgård, 
grunderna kan hittas med hjälp av den grundkarta och de skyltar som finns uppsatta. 
Strängnäs Naturskyddsförening och Strängnäs ornitologiska klubb (SOK) delar på ansvaret 
för Gorsingelund. Förutom att träffas och njuta av naturupplevelserna tillsammans har vi 
genomfört enklare skötsel och tillsyn av området. Fyra gemensamma träffar var planerade 
under året: 7 april, 19 maj, 4 augusti samt 15 september. SOK ledde även en fågelexkursion i 
arla morgonstunden i lunden den 2 juni. Flertalet av de 30-tal holkar som tidigare satts upp 
har fått invånare och i området finns även gott om naturliga bohål i de gamla träden. Under 
hösten beslutades att en vinterfågelmatning i SOKs regi skulle anordnas nära stugan i 
Gorsingelund , vilket även har skett. 

Fältstationen Rördrommen 
Fältstationen Rördrommen har under 20 år varit ett samarbetsprojekt mellan 
Naturskyddsföreningarna och Ornitologiska klubbarna i Strängnäs och Eskilstuna, samt 
Eskilstuna Biodlarförening. Naturskyddsföreningen i Eskilstuna administrerar projektet. 
Tanken med fältstationen är att bevaka natur och miljö i Sörfjärdens avrinningsområde. 
Vår styrelse har representerats på de möten som Rördromsgruppen hållit varje månad under 
året.  
Under året har ett samarbete med Funktionsrätt Sörmland inom ramen för deras projekt 
Tillgänglig natur lett till att en tillgänglighetsanpassad fiskeplattform kunde invigas vid 
Örsundet. Fågeltornet Rördromstornet är sedan tidigare funktionsanpassat. 
Underhåll av fågeltornen nära fältstationen, områdena runt tornen samt övriga utsiktsplatser 
mm har skötts genom ideellt arbete, där även en ny utsiktsplats vid Idö udde med utsikt över 
Sörfjärden har iordningställts. Under året har 56 personer på olika sätt och i olika grad ideellt 
bidragit till att hålla igång verksamheten. 
Fältstationen har haft Öppet Hus 44 dagar från mars-oktober. Dessa helgdagar finns 
stugvärdar som tar emot besökare.   
Sammanlagt 12 skolklasser från Särskolan, grundskolan i Strängnäs och Eskilstuna har tagit 
del av de s.k skolpaketen, där eleverna fått information om fåglar, bin, vildbin och livet i 
vattnet. Grupper från SFI i Strängnäs och Eskilstuna har besökt Rördrommen.  Utöver detta 
har besök ordnats för andra grupper under annan tid än Öppet Hus. 
Den årliga örnräkningen i början av mars samordnades som vanligt av fältstationen och 
omfattade området från Lidingö och Nynäshamn i öster till Örebro och Vättern i väster, totalt 
98 obsplatser. Antalet deltagare i fält uppskattades till ca 200-300 personer. 
Fältstationen Rördrommen har i likhet med tidigare år administrerat Gåsgruppen vid 
Sörfjärden på uppdrag av Länsstyrelsen. Uppdraget omfattar numera också sångsvan och 
tranor. Inventeringar ska ske under vår och höst, men under våren 2018 gjorde den sena 
islossningen att vårinventeringen runt Sörfjärden fick ställas in.  
En fladdermuskväll genomfördes den 11 augusti, då även ny teknik med app i surfplatta 
användes för att pejla de olika fladdermusarter som flög i fältstationens omgivning.  



Strängnäs svampklubb 1-3 september genomfördes de tre årligen återkommande 
svampdagarna. En svamputflykt för insamlande av svampar genomfördes under lördagen. 
Svamparna visades sedan upp på utställning på fältstationen Rördrommen under söndagen 
samt på Multeum i Strängnäs under måndagen.  
Ytterligare exkursioner i svampklubbens regi gjordes 13 och 20 oktober. Den torra sommaren 
bidrog till en ganska skral start på säsongen, men svamptillgången blev bättre framåt hösten. 

Studiecirkel 
Den planerade fortsättningen på studiecirkeln i botanik, startad under 2017, blev inställd pga 
tidsbrist bland deltagarna. 

Övriga aktiviteter mm 

Klädbytardagen den 14 april  
Kretsen arrangerade vårens Klädbytardag i Studiefrämjandets lokal i Strängnäs med hjälp av 
personal från Studiefrämjandet och flera frivilliga medhjälpare. 220 dam- och herrplagg, skor 
och accessoarer fick nya ägare. Ett 50-tal besökare kom till arrangemanget. Ej bytta plagg, 
skor och accessoarer lämnades till Röda korsets Kupan. 

Biologiska Mångfaldens Dag den 22 maj. Ett besök gjordes på de tre södra kullarna i 
Gorsingeholms naturreservat där växtlighet och fågelliv studerades. Aktiviteten var ett 
samarrangemang med SOK och Studiefrämjandet. 

Naturnatten den 5 juni vid fältstationen Rördrommen är ett samarrangemang med 
Eskilstuna Naturskyddsförening. Det bjöds på grillad korv och dryck, en naturpromenad i 
omgivningarna, fågelsång, fladdermuslyssning mm. 

Naturreservatsbesök den 31 juli då ett kvällsbesök gjordes i Kalkbro naturreservat. 6 deltagare 
vandrade på slingrande skogsstigar fram till en vacker skogstjärn där matsäck intogs. En 
kolbotten dvs en lämning från en kolmila besågs och kvällen avslutades i kalkbrottet där 
många ovanliga växter studerades. 

Mälardagen den 18 augusti  
Vid Naturskyddsföreningens bord fanns styrelsemedlemmar från kretsen. Vackra planscher 
med fjärilar och andra insekter avbildade av makrofotografen Göran Liljeberg, Västerljung,  
visades, samt insektshotell och information om Den Biologiska Mångfalden mm. 

Äventyrsdagen den 16 september 
Naturskyddsföreningen deltog tillsammans med Friluftsfrämjandet, Svenska 
Turistföreningen och Strängnäs Ornitologiska Klubb i samverkan med Studiefrämjandet. 
Kretsen anordnade en tipspromenad med både vuxen- och barnfrågor, 120 stora och små 
deltog. Studiefrämjandet bistod med fina priser och överlämnade senare dessa till vinnarna. 
Olika typer av vildbi- och insektshotell visades upp, och möjlighet för besökarna att tillverka 
ett eget insektshotell fanns, samt information om insekternas betydelse för den biologiska 
mångfalden. En blomstervandring anordnades i omgivningarna. 



Miljövänliga veckan v. 40  
Under årets miljövänliga vecka var temat ”Ta vara på det du har”, Kretsen hade ingen 
organiserad aktivitet, men länkar till tips om bl.a återbruk fanns på kretsens facebooksida 
och webbsida. 

Samverkan kring föreningsmatchning den 15 okober 
Två styrelserepresentanter deltog i ett möte med Strängnäs integrationssamordnare. De 
närvarande fick en presentation om Naturskyddsföreningens verksamhet och kretsens 
aktiviteter. Tanken med föreningsmatchning är att nyanlända ska få tillfälle att delta och  
integreras i föreningslivet, träffa nya människor och lära sig nya saker utifrån intresse. 

Filmkväll den 22 november 
Ingemar Lind, känd naturfilmare, visade filmen ”Vildmarksfåglar” på Multeum. 43 personer 
deltog. Ett samarrangemang med Strängnäs Ornitologiska Klubb. 

Schysst.  
Projektledaren Dena Gevarez från Naturskyddsföreningens rikskansli var inbjuden till 
styrelsemötet i oktober för att informera om ”Schysst-metoden”. Metoden som togs fram 2010 
syftar till att ge alla människor möjligheten att engagera sig i frågor som rör natur, miljö och 
hållbarhet. Metoden bygger på delaktighet, inkludering och stark lokal förankring. Grupperna 
som finns över hela landet riktar sig oftast till ungdomar, men med metodiken kan man nå 
fler och öka deltagandet oavsett ålder, kön, bostadsort eller vilken grupp i samhället man vill 
engagera. Möjligheten för uppstart för grupper i Strängnäs påtalades av Dena Gevarez. 

Ungdomsverksamhet  
Vår strävan har varit att i kretsen påbörja ungdomsverksamhet i någon form.  
Visst förarbete för att sondera möjliga alternativ har pågått under året. 

Sevabs föreningssponsring 
När en elabonnent väljer Strängnäs-el samt kryssar i Naturskyddsföreningen ger detta en 
liten slant till vår krets. Vid Sevabs föreningsträff den 23 oktober deltog två 
styrelserepresentanter. Sevab presenterade resultatet för året och 46 abonnenter hade under 
året kryssat i vår förening, vilket genererade 4 881 kr till kretsens kassa. En viss del av 
summan kommer från den allmänna potten. 

Studiefrämjandet 
All vår verksamhet sker i samverkan med studieförbundet Studiefrämjandet i Strängnäs , 
med vilka vi har ett mycket gott samarbete. Studiefrämjandet ger verksamhetsbidrag till 
föreningarna för vissa faktiska kostnader. 

Informationskanaler 
Programmet för 2018 års aktiviteter bifogades i föreningens tidning Sveriges Natur nr 1/2018. 
De kretsmedlemmar som begärt e-tidning fick kallelse via brev. 
På vår webbsida strangnas.naturskyddsforeningen.se har länk funnits till vår 
programverksamhet under året. På webbsidans startsida kan även ha meddelats ytterligare 
information om aktiviteter eller ändringar som tillkommit efter programmets 
färdigställande. Alla aktiviteter har i möjligaste mån även uppdaterats löpande på kretsens 
facebook-sida ”Naturskyddsföreningen Strängnäs”. 

http://strangnas.naturskyddsforeningen.se


Ekonomi 

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


