
 

 Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen Norrköping
Norrköpings Biologiska Förenings 74:e verksamhetsår 2020

 Hedersordförande: Stig Hellerström
 Hedersmedlemmar: Ingegerd Elfström, Göran Esbjörnsson och Jan Axelsson.

Styrelse fram till årsstämman Styrelse efter årsstämman
Ordf. Stefan Arrelid Ordf. Stefan Arrelid
V ordf. Cecilia Ambjörn V ordf. Cecilia Ambjörn
Kassör Gunnar Ruberg Kassör Gunnar Ruberg
Sekreterare Elin Sjöqvist Elin Sjökvist
Ledamot Agnes Ekman Söderholm Ledamot Klas Sandell
Ledamot Anders Wennerblad Ledamot Anders Wennerblad
Ledamot Christer Widlund Ledamot Christer Widlund
Suppleant Janni Servin Suppleant Annika Stahlberg
Suppleant Annika Stahlberg Suppleant Stina Sköld
 Suppleant Gustav Knutsson Suppleant Per-Olof Jansson
 
 Fältbiologrepresentant vakant Fältbiologrepresentant vakant

Antal medlemmar inkl. familjemedlemmar vid årsskiftet var 2428st.

Styrelsen har sammanträtt 11 gånger ordinarie möten och ett extra styrelsemöte för ställningstagande
kring ärendet Bergön. Med anledning av Covid-19 har möten genomförts genom telefonmöte och
digitalt via Teams samt utomhus under maj, juni och augusti. Göran Esbjörnsson deltar som
Hedersmedlem.

 Föreningsfunktionärer (sammankallande understruken)
Revisorer: Lars-Axel Johansson, Dagny Jonsson och revisorsuppleanter Walter Ellinger och Catarina
Edelberg.
Valberedning: Lotta Lanne, Agneta Kornebrant ordinarie och ersättare Ingemar Hillerström.
Webbplatsansvarig: Agnes Ekman Söderholm. Facebook: Agnes Ekman Söderholm
Årets Hedersbetygelse tilldelades Ingegerd Hedbäck

Planutskottet
Medverkande i Planutskottet är Lotta Lanne, Ingemar Hillerström, Anders Wennerblad
(sammankallande), Stefan Arrelid samt Gustav Knutsson. Även andra medverkar ibland då vi tar fram
yttranden. Bland andra Inger Gustafsson, Ingrid Collberg samt Evy Rydegård.
Utskottet arbetar fram skrivelser i planfrågor och försöker påverka beslutsfattare och opinion, för ett
hållbart Norrköping. Speciellt bevakas de ”gröna frågorna”. (Grönstruktur, parker, tätortsnära skog
samt strandskydd.) Gruppen har på grund av Coronaläget inte fysiskt träffats under året men haft tät
kontakt via e-brev och möten i mindre grupper. Vårt mångåriga arbete med planärenden ger ibland
synliga resultat. Vi ser att större hänsyn till grönstrukturen tas efter våra yttranden och planeringen av
den hållbara kommunen skärps. Utskottets förslag går via remiss i styrelsen till kommunen och ibland
även till länsstyrelsen.

Föreningen har under år 2020 sänt in 13 yttranden enligt nedan:
Återställande av sjöutlopp vid nedre Vekmangeln samt Näknens utlopp vid reglerdamm Sten Övre.
Ansökan om tillstånd till markavvattning av Råssla 1:434 i Kolmården, Norrköpings kommun
Samrådshandlingar för vindkraftsprojekten Skybygget och Klintaberget Ansökan
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https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/01/Yttrande-Nedre-Vekmangeln-och-Sten-Ovre.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/01/Sjoviksdiket-Yttrande-Rassla-1434-SNF-Norrkoping-003.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2020/11/201109-Yttrande-Holmen-vindkraft-3.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2020/10/Bergo%CC%88n-yttrande-Naturskyddsf%C3%B6reningen.pdf


om planeringsbesked för Aspöja 1:18 (Bergön) Samrådshandlingar för
detaljplan för fastigheterna Skepparen 1-5 och Saltängen 1:12-15 med närområde inom Saltängen i
Norrköping Förslag till fördjupning av
översiktsplan för Melby, Landsjö och Löfstad Detaljplan för Ljura 1:1 och Ljura
1:2 Ny Räddningsstation, Norrköping Samrådshandlingar för Detaljplan för Portlåset 2
och del av Hageby 4:2 inom Hageby Detaljplaneprogram för Norra Himmelstalund
Överklagande av detaljplan för Borg 17:6 (Klinga verksamhetsområde), Norrköping
Remissvar på detaljplan Stinsen 1 och Marielund 1:1
Remissvar på Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik
Yttrande över samrådshandlingar för Himmelstalund 1:1 (bryggor)

Debattinlägg samt insändare i Norrköpings Tidningar
Exploaterings av åkermark Malmölandet
Exploatering av åkermark Klinga
Exploatering vid Marvikens nedlagda kraftverk
Tid för eftertanke för en bättre framtid (ang. Coronapandemin)
Naturskyddsområden viktigare än någonsin
(svar på insändare som menar att skyddsområden förstör fin skog)
Omställning för att rädda naturen
Vindkraft i Norra Östergötland
Exploatering på Bergön
Flygplatsen (nedläggning / förlust / blockerar samhällsutvecklingen)
Sparbeslut tekniska nämnden (cykelbanor och grönt)

Klimatgruppen
Information om gruppens arbete finns på vår hemsida under Verksamheter, Sammanlagt 22 personer
har deltagit på åtminstone någon av Klimatfikorna på Naturarium eller på Skype. Träffarna hålls en
gång per månad. Däremellan sker aktiviteter i smågrupper.
Nyårsaftonens aktivitet med Önska för klimatet följdes upp genom att sammanställa önskningarna och
skicka dem till fullmäktigeledamöterna. Vi gjorde en aktion utanför fullmäktige och bad ledamöterna
att lämna sina önskningar. Klimatduplot (åskådlig testning av individers klimatpåverkan) har använts
vid flera Fridays for future i Hörsalsparken och vid träff med Miljönätverket i Norrköping
(organisation som samlar företag, universitet m m).
Medborgarförslag om att kommunen borde gå med i föreningen Klimatkommunerna lämnades in och
försvarades i Kommunstyrelsen. Inlämnat förslag om klimatnödläge försvarades i KS. Förslag om
klimatneutralt resande lämnades in.
Debattartiklar om klimatnödläge, flygplatssubvention, klimatförnekare bland folkvalda, minskade
cykelanslag och jordbruksmark på Malmölandet införd.
Vi genomförde en enkät bland ledamöterna i Kommunstyrelsen om deras inställning till klimatet.
Resultatet uppmärksammades av Folkbladet med några artiklar.
Gruppen har deltagit i granskningen av Holmens vindkraftsplaner i Kolmården.
Kommunen har startat ”Miljömingel” med information och viss dialog om klimat- och miljöfrågor. Vi
har deltagit.
Vi har facebookgruppen Klimatgruppen i Norrköping (Naturskyddsföreningen). Många av oss deltar i
Hörsalsparken. Se facebookgruppen Norrköpings Fridays for future. Några deltar också på Extinction
Rebellion Norrköpings aktioner.
Alla medlemmar, och icke medlemmar, är välkomna att delta på Fikaträffarna. Det finns inga krav på
att åta sig uppgifter.

 Naturarium
Gruppen träffades endast några få gånger under våren innan pandemin slog till och de slutade träffas
på Naturarium. De hann fixa med lite förändringar av utställningsföremålen så det blev några nyheter
för våra besökare.
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https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2020/10/Bergo%CC%88n-yttrande-Naturskyddsf%C3%B6reningen.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2020/10/Samr%C3%A5dsyttrande-Skepparen.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2020/10/Samr%C3%A5dsyttrande-Skepparen.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2020/10/Samr%C3%A5dsyttrande-Skepparen.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2020/09/200909-Samr%C3%A5dsyttrande-F%C3%96P-Melby.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2020/09/200909-Samr%C3%A5dsyttrande-F%C3%96P-Melby.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2020/08/200805-Yttrande-detaljplan-ny-R%C3%A4ddningsstation-Ljura.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2020/08/200805-Yttrande-detaljplan-ny-R%C3%A4ddningsstation-Ljura.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2020/08/200813-Samr%C3%A5dsyttrande-detaljplan-Portl%C3%A5set-2.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2020/08/200813-Samr%C3%A5dsyttrande-detaljplan-Portl%C3%A5set-2.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2020/08/200811-Samr%C3%A5dsyttrande-detaljplaneprogram-norra-Himmelstalund.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2020/06/200601-Borg-Klinga-%C3%A5kermark-%C3%96verklagan-dp.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2020/05/Stinsen-1-m-fl-Remissvar.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2020/03/T%C3%A5gstrategisk-m%C3%A5lbild-2040-Remissvar.pdf


 
 Handla Miljövänligt Gruppen HMV
 HMV-gruppen träffades vid 6 tillfällen under 2020. Syftet med dessa möten är att planera gruppens
aktiviteter och diskutera böcker som vi läst. I år har vi läst del av ’Naturligtvis’ samt del 1-2 (av 3) av
’Aktivt hopp’. I samband med mötena bjuder någon i gruppen på en vegetarisk middag.
Coronapandemin har gjort att de flesta av våra utåtriktade aktiviteter har ställts in. Våra möte har vi
haft dels utomhus, på Studiefrämjandet och under senare hösten har vi träffats online.
 Vi skulle varit med att arrangera Klädbytardagen den 6 april i Hallarna tillsammans med Jordens
vänner. Men detta event blev inställt.
 Även Trädgårdslust vid Färgargården blev inställt.
 I augusti använde vi vårt trivselstöd för trevligt coronaanpassat möte hos Connie vid hennes
kolonistuga. Vi inhandlade mat på Glokala haket, en vegansk restaurang. Vi detta möte deltog vi också
i Riks uppstartmöte online inför Miljövänliga veckan. Temat för årets miljövänliga vecka var fortsatt
fixa grejen, hållbarhet och cirkulär ekonomi.
 Under Miljövänliga veckan, vecka 40, hade vi en utställning med planscher och information på
Stadsbiblioteket, övre planet. Vi hade även utställning på biblioteket i Skärblacka och på Erikshjälpen
i Skärblacka. Information om veckan lades ut på Facebook och på webben och vi satte upp affischer på
olika ställen runt om i Norrköping.
 Den alternativa julmarknaden som sedan flera år anordnats på Arbetets museum och där
HMV-gruppen har deltagit blev inställd på grund av pandemin.
 En regelbunden aktivitet som HMVgruppen har är att kontrollera Willysbutikerna i Norrköping åt
Naturskyddsföreningen Riks, vilket gjordes även detta år 2020. Kontrollen görs eftersom dessa affärer
är märkta med Bra Miljöval, Naturskyddsföreningens märkning. Båda butikerna blev godkända även i
år.

 Botanikgruppen
Botanikgruppen har under året haft fullt upp med att ta hand om alla växter som kommit in i samband
med inventeringen av Östergötlands flora. Montering, inskrivning i databas och arkivering. Eftersom
beläggen förvaras i kartonger blir vissa efterhand fulla och måste delas och ometiketteras. Det fyller på
i våra hyllor.
 
 Ängsgruppen
 Det trettionde verksamhetsåret vid Nybygget har varit mycket intensivt med minst 43 arbetstillfällen.
Röjning och avverkning i björkhagen norr om ladugården skedde under vårvintern. Vi har även röjt
kraftigt i skogskanten bortanför skräphögen mot öster. Hagmarksgruppen är färdig med restaureringen
av södra och sydöstra fållan. Fagning, manuell bekämpning av hundkäx, piprör, örnbräken och älggräs
på ängen och därefter stundade slåtter. Vatten till fåren i de södra och sydöstra fållorna transporterades
från Duvhult. Året avslutades med slåtter på vallarna bakom ladugården medelst egen slåtterbalk och
röjklinga. Gräset räfsades ihop till en gödselstack (kompostlimpa) bakom ladugården. Dikena röjdes
och avvattningen kontrollerades. Viss renovering av ladugården är också utförd, såsom tegelpannor
och fönster. Vildsvinen har för första gången kommit in i fållorna och bökat runt. För att täppa till
glipor under fårstängslena har vi bland annat slagit ned armeringsjärn. Lena sköter ca 60 fågelholkar i
området.

Vandringsleder
Tack vare ett gäng medlemmar har vi haft tillsyn på kommunens vandringsleder och därmed bidragit
till att de bland annat är skräpfria och hålls öppna från sly. Anna Bratt har efter sommaren tagit över
efter Agnes Ekman Söderholm som ansvarig kontaktperson mot kommunen.
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Sånggruppen
Deras enda uppträdande var under kretsstämman, med anledning av Covid-19 har de inte sedan träffats
eller sjungit på några framträdanden på medlemsträffar.
 
 Kopparholmarna
Anders Wennerblad håller i värdskap samt utbildning av guider och upprättar rutiner och har även
själv guidat 3 grupper under vår / sommar samt utfört en del förbättringar och reparationer på öarna.
Anders har hållit i digitalt årsmöte med guider/värdar samt med Norrköpings kommun, Kultur & fritid
angående avtal och innehåll / rutiner m.m.

Skogsgruppen
Har inte träffats något under året.

Trafikgruppen.
Har inte haft några egna möten, utan deltagit på klimatfikaträffarna.

Programgruppen
 De som har medverkat i programgruppen är Cecilia Ambjörn, Christer Widlund, Annika Stahlberg och
Per-Olof Jansson. Agnes gör lay-out. Programmet som täcker 1 år, skickades ut i december. Vi lade in
flera vandringar, eftersom det finns ett ökat intresse för det.
 
 Ytterö
Det har varit full uthyrning av stugan under sommaren. Inga större arbeten har behövts mer än
vanligt underhållsarbete.

Natursnokarna

Svampgruppen ”Boletus”
Hösten 2020 blev annorlunda. Vi hade inga inomhussamlingar och ingen samåkning pga. pandemin,
det här året var det samvaro ute som gällde. Några fler träffar än vanligt var stadsnära, för att ge
möjlighet till dem som cyklade eller åkte kollektivt. 36 deltagare var mer eller mindre regelbundet
med på höstens utflykter, vilket nog är ett rekord. Ofta var vi ca 12-14 deltagare. Många ville ut och
träffas i naturen. Vi hade 10 exkursioner mellan 24/8 och 25/10 med början på måndagskvällar, sedan
söndagseftermiddagar när mörkret började sänka sig tidigt. 205 arter under terminen kunde vi sätta
namn på, vilket är ett 50-tal färre arter än de senaste åren. Säkert hade den torra augustimånaden
betydelse, vissa arter som vi alltid ser, var inte med en enda gång i år. Några som vi hittade var dock
lite mer av ovanligt slag.

Webbplatsen norrkoping.naturskyddsforeningen.se, Facebook och mejlutskick
Vi har publicerat ungefär ett inlägg per månad på webbplatsen och drygt två inlägg i månaden
på vår Facebook-sida. Cirka en gång i månaden har vi skickat ett informationsmejl till alla
medlemmar som har registrerat sin e-postadress, vilket är ungefär hälften av alla medlemmar. 

Folkbildning
All studiecirkelverksamhet samt föredrag och guidningar vid utflykter sker i samarbete med
Studiefrämjandet.

 Slutord
2020 blev inget sig likt som föreningen har upplevt under sina 74 verksamhetsår då Covid-19
slog till i mars och framåt. Inomhusträffar har fått ställt in och styrelsen har endast kunnat
träffas utomhus eller digitalt. Glädjande dock har utomhusaktiviteter kunnat genomförts
utifrån rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten enligt vårt fina program.
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http://norrkoping.naturskyddsforeningen.se


Föreningen har varit aktiv med skrivande av yttranden och debattinlägg utifrån viktiga frågor,
hur vi skyddar åkermark, satsar på vindkraft utan för stora intrång i naturen och få kommunen
att lägga ner flygplatsen och istället satsa på cykelbanor, kollektivtrafik och satsningar på
gröna områden och skydda viktig natur.
Jag vill tacka alla i föreningen som bidrar till att vi åstadkommer så mycket bra verksamhet,
påverkar och opinionsbildar samt arbetar konkret för att öka den biologiska mångfalden för
växter, insekter och fåglar.
Stort tack också till alla andra som stödjer oss och våra samarbetspartner.

Norrköping

Stefan Arrelid Cecilia Ambjörn Gunnar Ruberg

Anders Wennerblad Christer Widlund Elin Sjökvist

Annika Stahlberg Stina Sköld Per-Olof Jansson
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