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Föreningens syfte och ändamål 
Naturskyddsföreningen vill genom aktivt arbete med klimat- och naturfrågor medverka 
till att vi som bor i Strängnäs skall minska vår miljöpåverkan och sträva efter ett 
uthålligt samhälle i balans med naturen och jordens resurser samt att bevara den 
biologiska mångfalden. 

Styrelse mm 

Verksamheten under åretAllmänt 
Under 2019 hade föreningen 912 medlemmar, med familjemedlemmarna inräknade. 
Flera tecken tyder på ett ökat engagemang i aktuella naturskydds- och klimatfrågor.   
Styrelsen hade sammanlagt 11 protokollförda möten, varav ett var årsmötet.   
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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 2019 haft ett antal underhandskontakter gällande naturfrågor. Detta har 
medfört att våra synpunkter i högre grad har beaktats. 
För att framhålla vår övergripande syn på vad som är god bebyggelseplanering, har vi i 
alla yttranden gällande planärende hänvisat till vårt policydokument: ”Policy för 
skapande av goda förutsättningar för människors hälsa och välbefinnande samt god 
biologisk mångfald.”  
Beträffande viktiga remisser som föreningen avgivit redovisas dessa på vår hemsida. 

Gorsingelund 
Årets 4 träffar genomfördes med bland annat rensning och uppmärkning av områdets 
stigar. Det finns 3 st olika stigmarkeringar: gul,blå och röd. Gula slingan är cirka 1600 m 
och sträcker sig runt hela området. Arbetet med slyröjning fortsätter enligt skötselplan 
för området. 
Vi samverkar med Strängnäs Ornitologiska Klubb kring lättare skötsel av området. Bl a 
har ett stort antal fågelholkar placerats ut inom området och fågelmatning, bekostad av 
SOK, pågår i anslutning till stugan under vintersäsongen.  

Strängnäs Svampklubb 
Gruppen har under året haft 8 möten/exkursioner, vilka utgjorts av inventering av 
svampfloran på olika lokaler, bl.a bombmurkla, vilken kontinuerligt inventerats sedan 
upptäckten 2002. 
De årligen återkommande svampdagarna genomfördes 31 augusti och 1 september i form 
av en svamputflykt på lördagen, följd av en svamputställning på Fältstationen 
Rördrommen på söndagen. Måndagens svamputställning på Kulturhuset Multeum blev 
tyvärr inställd då lokalen var stängd pga ombyggnad. Under hösten har svampklubben vid 
två tillfällen medverkat vid inventering av svampar och lavar i en viktig skogslokal öster 
om Södra Kärrlången nära Mariefred. Fynd som indikerar höga naturvärden gjordes och 
fler besök kommer att ske i området under svampsäsongen. 
  

Fältstationen Rördrommen, Sörfjärden 
Fältstationen Rördrommen är ett samarbetsprojekt mellan Naturskyddsföreningarna i 
Strängnäs och Eskilstuna, Ornitologiska klubbarna i Strängnäs och Eskilstuna samt  
Eskilstuna biodlarförening. Bl.a har frågor som berör våtmarker samt den ökande 
gåsstammen behandlats under året.  
Tillsammans med Länsstyrelsen Sörmland, Jägarna,Viltskadecenter samt Lantbrukarna i 
Sörfjärdenområdetprojektet  drivs ett projekt bl.a med ”gåsbetesåker” i anslutning till 
Sörfjärden. Detta för att locka gäss och svanar att komma dit istället för till 
lantbrukarnas grödor. 
Skolklasser från Strängnäs och Eskilstuna kommuner har deltagit i de s.k. Skolpaketen, 
då elever får studera vattenlevande insekter, fåglar, växter och ett bisamhälle. 
Fältstationen administreras av Naturskyddsföreningen i Eskilstuna. 



Tätortsnära skog 
Kontakt har tagits med kommunen gällande den i våra ögon hårda gallring som skett i 
vissa av våra grönområden. Bostadsbyggande får inte utradera de befintliga 
rekreationsområden som så väl behövs för människors hälsa och välbefinnande, barns 
leklust och intresse för naturen. 

Klimat och miljöfrågor 
Ett samarbete med gruppen Klimatinitiativ Strängnäs har startats. Flera föreläsningar 
har gemensamt genomförts, där Naturskyddsföreningen bidragit ekonomiskt med bl.a 
ersättning för föreläsare. En styrelseledamot från Naturskyddsföreningen är vår 
kontaktperson i samarbetet med Klimatinitiativ Strängnäs. 

Råckstaåns vattenråd 
Ett vattenråd har under hösten bildats och skall arbeta med frågor rörande bl.a 
problemet med övergödning. Avrinningen från vattensystemet Eklången - Lännaån - 
Råckstaån - Bondkroken mynnar ut i Mälaren vid Läggesta, vilket på sikt kan påverka 
vattenkvaliteten i Mälaren negativt.  
Naturskyddsföreningen har en representant i vattenrådet, där markägare, andra 
intressenter och Strängnäs kommun f.n ingår.  

Övriga aktiviteter  
• Biologiska Mångfaldens Dag 22 maj uppmärksammades med ett besök på Åsa 

gravfält, där vi på kullarna och i närområdet studerade växt- insekts- och fågellivet. 
Årets mångfald av mandelblom var fantastisk. 

• Det årliga evenemanget Naturnatten genomfördes på Fältstationen Rördrommen i 
början av juni.    

• En utflykt till det vackra naturreservatet Lindön genomfördes den 5 augusti,  13 
personer deltog i utflykten. 

• Sedvanlig medverkan genomfördes på Mälardagen 22 augusti. I samverkan med 
Fältstationen Rördrommen bemannades en monter i Västervikshamnen. Här försökte 
vi åskådliggöra alla våra verksamheter på ett pedagogiskt sätt, bland annat hur 
insektspreparering går till. Vi informerade om växter och den biologiska mångfaldens 
betydelse med tanke på bin och andra pollinerande insekter, klimatfrågan och 
betydelsen av våra tätortsnära skogar samt svarade på frågor från alla intresserade 
besökare. Ett flertal nya medlemmar värvades. 

• Klädbytardagen genomfördes 5 oktober i samverkan med Studiefrämjandet och i år 
hade vi även nytt samarbete med Klimatinitiativ Strängnäs. Många besökare kom för 
att byta till sig för dem nya plagg, skor och accessoarer.   

• Film: Ett samarrangemang med SOK genomfördes på Kulturhuset Multeum i 
november, då Ingemar Lind berättade, visade bilder och filmen ”Min vän fjällräven”. 

• Sevabs föreningssponsring När en elabonnent väljer lokalproducerad Strängnäs-el 
samt kryssar i Naturskyddsföreningen som vald förening ger detta 55 kr till vår krets. 
Vid Sevabs föreningsträff 22 oktober deltog två styrelseledamöter. Kretsen erhöll 
2019 5 180 kr i föreningssponsring, att använda i vår verksamhet för naturens 
mångfald, klimat och miljö. 
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