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Verksamhetsberättelse för 2018 

 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 utgjorts av: 
Ordförande, Göran Ekström 
Vice ordförande, Göran Strand  
Kassör, Bo Gustaver  
Sekreterare, Tayana Bengzon Åkerblom  
Ledamot, Maria Dirke 

Ledamot, Mikael Gemsjö  
Ledamot, Ingemar Öhman 

Ledamot, Thomas Tjäderhane 

Ledamot, Per Öhrling 

Ledamot, MaryAnn Fargo 

Suppleant, Lars Pettersson 

Suppleant, Ingrid Carlgren 

 
Valberedning till styrelsen:  
Nils Kjellberg  
Håkan Larsson 
 

Medlemsantal: 
2012: 1302 medlemmar 

2013: 1262 medlemmar  
2014: 1341 medlemmar 

2015: 1313 medlemmar  
2016: 1305 medlemmar 

2017: 1209 medlemmar  
2018: 1285 medlemmar  
 
Revisorer: 
Karin Anklew 

Eva Grusell 
Mats Andersson, suppleant 

Angelica Lantz, suppleant 

 
Styrelsesammanträden/föreningsmöten: 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio protokollförda möten sedan 
kretsstämman den 14 mars: konstituerande styrelsemöte 14 mars samt 
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föreningsmöten 10 april, 8 maj, 12 juni, 14 augusti, 4 september, 2 oktober, 6 
november och 4 december.  
 
Verksamheten under året: 
Styrelsen har under innevarande verksamhetsår ägnat sig dels åt 
genomförande av aktiviteter för medlemmar/allmänhet och dels arbetat med 
att svara på remisser och bevaka naturvärden i samband med olika slags 
kommunala planer i Nyköping och Oxelösund och tips från allmänheten.   
 
Följande aktiviteter har genomförts: 
 
Medlemsaktiviteter:  
 

- Årsmöte 14 mars med föreläsning av kommunekolog Bjarne Tutturen 

- Tintomaravandring 21-22 april i Kolmården  (i samverkan med 
Frisksportarna)  

- Biologiska mångfaldens dag 22 maj 
- De vilda blommornas dag 17 juni.  
- Föredrag på NK-villan 24 oktober om boken ”En skog av möjligheter” 
- Svampexkursion den 22 september 

 
Remissarbete, och bevakning av olika exploateringsplaner i Nyköping och 
Oxelösund. 
 
Några exempel: 
 

- I vårt yttrande över kommunens förslag till detaljplan för ett nytt 
resecentrum i Nyköping krävde vi en trovärdig 
miljökonsekvensutredning (MKB) med utredning av minst ett ytterligare 
lokaliseringsalternativ innan kommunen går vidare med 
planeringsarbetena. 

-  
- Samrådsunderlag kraftledning. Vi uppmärksammade Vattenfall om 

naturvärden som riskerades genom den nya kraftledningen, samt 
förespråkade en dragning som inte störde ett friluftsområde.  

 

- Fördjupad översiktsplan för delar av Oxelösunds kommun. Vi begärde att 
översiktsplanen också redovisar var det behövs begränsningar för 
bullrande och faunastörande motorsport till sjöss. 

-  
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- Yttrande över ansökan om tillstånd till muddring av småbåtshamn vid 
Uttervik. I vårt yttrande till Mark- och miljödomstolen redovisade vi 
naturvärdena på platsen och avstyrkte muddringen. 

 

- Hornudden. Sedan vi krävt att kommunen inleder en tillsyn, beslutade 
kommunen att inte ingripa mot avverkningar och privatiseringar i 
strandskyddsområdet. Vi överklagade beslutet. Länsstyrelsen upphävde 
beslutet och tvingade kommunen att återuppta tillsynen. 

-  
- Vi uppmärksammades på skogsavverkning och vägarbeten på Tallaren 

som möjligen strider mot bestämmelserna för Strandstuvikens 
naturreservat och ombads engagera oss i ansvarsfrågan. Vi svarade att 
ansvarsfrågan får skötas av myndigheterna. I fråga om 
skogsavverkningen utesluter vi inte att den på sikt kan komma att gynna 
den biologiska mångfalden. Det förutsätter emellertid att området sätts 
under hävd, t ex bete. Vi tar gärna del av kommunens förslag till ändring 
av skötselplanen innan den fastställs. 

-  
- I vårt yttrande över ett förslag till detaljplan för några skärgårdsöar i 

Oxelösunds kommun motsatte vi oss att flera och större villor tillåts i 
strandskyddsområdena. Kommunen ändrade sitt förslag och fredade 
strandskyddsområdena. 

-  
- Efter anonymt tips anmälde vi en nyanlagd vägbank mellan fastlandet 

och en skärgårdsö i Nyköpings kommun. Kommunen inledde en tillsyn, 
men efter en skarp inlaga från markägaren om skogsskötselns behov 
valde kommunen att avskriva ärendet. 

-  
- I samarbete med Sportfiskarna krävde vi att en otillåtet utfylld strandäng 

vid kusten i Nyköpings kommun ska återställas till ursprungligt skick. 
Länsstyrelsen beslutade förelägga ägarna att återställa strandängen. 
Beslutet fastställdes av Mark- och miljööverdomstolen. 

-  
- I ett yttrande till Länsstyrelsen begärde vi att ägarna till en stor 

brygganläggning vid kusten i Nyköpings kommun ska tvingas ansöka 
om miljöprövning av anläggningen. Länsstyrelsen beslutade att 
förelägga ägarna om prövning. Ägarnas överklagande prövas av Mark- 
och miljööverdomstolen. 
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- I samarbete med länsförbundets styrelse har vi skrivit till samtliga länets 
kommuner och begärt att få del av kommunernas beslut att ge dispenser 
från strandskyddet. Vi granskar kommunernas beslut fortlöpande. 

 

- Hos Svea Wind Offshore har vi begärt att få ge synpunkter på företagets 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) innan företaget går vidare med 
sina förslag till en stor vindkraftpark i skärgården. Företaget har lovat att 
återkomma med en inbjudan. 

 
- Fråga om en ny detaljplan för Studsvik. Vi skrev ett första debattinlägg i 

SN: ”Kärnforskningen i Studsvik är avslutad. Tillåt inte vanlig industri 
och långväga atomsopor!” Sedan ett andra inlägg: ”Vad vill (S) med 
Studsvik?” Kommunen meddelade därefter på sin hemsida att 
planarbetet är ”pausat” på begäran av Studsvik Nuclear.  

 
Naturvårdande aktiviteter: 

- Restaurering av våtmarken Krokodilkärret. Bidrag till finansiering 
av förprojektering  

-  
Övrigt 

- Länsstämma Naturskyddsföreningen Sörmland 26 april 
- Deltagande i referensgrupp om Nyköpingsån 

- Deltagande i länsförbundets Kretsmöte  
- Deltagande i Nyköpings naturvårdsråd 

- Möten med Omställningsgruppen och lokal FN-förening om 
gemensamma aktiviteter samt om att bilda ett hållbarhetscentrum på 
museet  

- Ekonomiskt deltagande i Sörmlands Ejderhusprojekt med syfte att 
förbättra ejderns häckningsframgång i Sörmlands skärgård 

- Arbete och diskussioner om breddning av våra aktiviteter samt att nå 
yngre målgrupper. 

- Deltagit i Naturskyddsföreningens Bra Miljöval märkning av 
livsmedelsbutiker 

- Deltar i projeketet Viva-vatten som syftar till enkla åtgärder för att 
förbättra lokala vatten och gynna biologisk mångfald 

- Deltagande i kunskapsdag i samarbete mellan flera länsförbund 
(Sörmland, Västmanland, Uppsala) 

 
 
Nyköping i mars 2019 
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____________________________________________ 

Göran Ekström 

Ordförande 

 
____________________________________________ 

Göran Strand 

Vice ordförande 

 
____________________________________________ 

Bo Gustaver 

Kassör 

 
____________________________________________ 

Tayana Bengzon Åkerblom 

Sekreterare 

 
____________________________________________ 

Maria Dirke 

Ledamot 
 
____________________________________________ 

Mikael Gemsjö 

Ledamot 
 
____________________________________________ 

Thomas Tjäderhane 

Ledamot 
 
____________________________________________ 

Per Öhrling 

Ledamot 
 
____________________________________________ 

Ingrid Carlgren 

Suppleant 
 
____________________________________________ 

Lars Pettersson 


