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Tisdag den 19 april 2022 kl 17:00, presentation av nyanlagd våtmark vid 

Mörkviken, Uttervik, Tunaberg 

Naturskyddsföreningens projektmedel ”Tid för våtmark” har delvis finansierat anläggande av en 
våtmark i inre delen av Mörkviken vid Bråvikens norra strand. 
Ett litet vattendrag (dike) mynnar i Mörkviken. Det kommer nu att dämmas upp under vårarna. 

Naturskyddsföreningen står för cirka 10 % av finansieringen. Den delen är inte jättestor men är 
ändå viktig eftersom LONA-bidrag aldrig ges till hela kostnaden. Huvuddelen av kostnaden 
(summa drygt 500 000 kr) har täckts med medel från LONA, lokala naturvårdssatsningen 
(staten). 

Arbetet med projektering, ansökan om tillstånd samt upphandling och byggledning har utförts 
av Sportfiskarna. Främst genom deras kontor i Nyköping. 

Naturskyddsföreningens krets i Nyköping och Oxelösund har ansökt om, och fått, bidrag från 
projektet ”Tid för våtmark”. Den 19 april klockan 17 är alla intresserade välkomna att ta 
del av en presentation på platsen. Representanter för Sportfiskarna, kretsen och 
markägaren kommer att delta. Samling vid småbåtshamnen i Uttervik. 

Så här hittar du dit från Nyköpingshållet: Kör (eller ännu hellre cykla) till Buskhyttan. Fortsätt 
genom samhället mot Tunabergs kyrka (Koppartorp).  Efter ca 2,5 km tar du vänster vid skylten 
St Uttervik 3. Följ den slingriga vägen ytterligare ca 2,5 km. När du kommer till ett antal stora 
sopbehållare tar du vänster. Nu är du på Trädsångarvägen. Efter 800 meter passerar du 
Gransångarvägen till höger. Fortsätt 70 meter till och sväng vänster ner mot småbåtshamnen. 
Där träffas vi. Då har du just passerat våtmarken. 

Karta och bilder finns på https://nykoping.naturskyddsforeningen.se/  
 
Torsdag den 2 juni 2022 kl 17:00, botanisk vandring på Lindbacke 

Eva Grusell, en av Södermanlands Floraväktare, hjälper oss att botanisera bland det som 
växer här. 
Samling vid labyrinten som finns i nordöstra delen av naturreservatet. 
 
 
Nu har årsmötet (kretsstämman) varit 
Kolla på https://nykoping.naturskyddsforeningen.se/styrelsen-och-andra-funktionarer/ om du vill se 
vilka som valdes.  
 
Stendörrens naturreservat 
I år firar Stendörrens naturreservat 50 år. Jubileumsdagen är satt till lördag 18 juni men aktiviteter 
kommer även att ske söndag 5 juni samt på ”Dagen för biologisk mångfald” söndag 22 maj. 
 
 
För fullständigt kalendarium och tider för de olika aktiviteterna. Följ oss på vår grupp på Facebook, 
Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund eller besök hemsidan: 
https://nykoping.naturskyddsforeningen.se/ 
 


