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 Föreningsfunktionärer (sammankallande understruken)
Revisorer: Lotta Lanne och Dagny Jonsson, suppleanter Walter Ellinger och Catarina Edelberg.
Valberedning: Ingemar Hillerström och Agneta Kornebrant
Webbplatsansvarig: Agnes Ekman Söderholm. Facebook: Agnes Ekman Söderholm
Årets Hedersbetygelse tilldelades Lena Johansson.

Debattinlägg samt insändare i Norrköpings Tidningar
Exploaterings av åkermark runt staden
Naturskyddsområden viktigare än någonsin
Omställning för att rädda naturen
Vargen bidrar till biologisk mångfald
Hållbart skogsbruk
Vindkraft i Norra Östergötland
Flygplatsen (nedläggning / förlust / blockerar samhällsutvecklingen)
Sparbeslut tekniska nämnden (cykelbanor och grönt)
Positivt inlägg om renovering med miljöförbättring av Östra Promenaden
Insändare om Kommunens miljömål (som behöver förtydligas och tidsättas)
Stå upp för dem som mördas i kampen för miljön
Vindkraftutbyggnaden kan inte vänta

Föreningen har under år 2021 sänt in 13 yttranden enligt nedan
Synpunkter på Samrådsunderlag Miljöprövning av Slottshagen avloppsreningsverk
Yttrande om Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av
bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (I2021/00867)
Yttrande över Tematiskt tillägg till översiktsplanen Trafikstrategi för Norrköping
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https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/10/Remissvar-Slottshagen-2021.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/Biogas-fordon-miljoklassning.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/Biogas-fordon-miljoklassning.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/06/210617-Yttrande-trafikstrategi-juni-2021.pdf


Remissvar på detaljplan Kroken 13 (utloppet) och Nordantill 1:1 SPN 2019 10030214
Samrådsyttrande från Naturskyddsföreningen, Norrköping angående Miljökonsekvensbeskrivning för
Mjölnaren 14 och 15 samt Bergsbron 7
Remissvar på detaljplan Kneippen 1:1 och Kneippen 1:17, Kneippen SPN 2019/0119 214
Yttrande över Samråd – åtgärder för minskad översvämningsrisk längs Ljura bäck
Yttrande över ansökan om tillstånd för vindkraft på fastigheten Östkinds häradsallmänning S:1 i
Norrköpings kommun (projektnamn Morkulleberget)
Yttrande över samrådshandlingar för Ostlänken Järnvägsplan för delsträcka Stavsjö-Loddby.
Ärendenummer: TRV 2014/72083
Nylund 2:54, Gamla Stockholmsvägen/Wilhelmsdalsvägen, Åby Yttrande angående begäran om
förhandsbesked för nybyggnad av ett LSS-boende
Överklagan av mål P 3086-20. Detaljplan för Borg 17:6 med närområde (Klinga verksamhetsområde),
Norrköpings kommun
Kvarntorp 7:3 och del av fastigheten Ättetorp 2:1 med närområde, Åby, Norrköpings kommun
Yttrande över Remiss 511-15416-2020 översyn av fågelskyddsområden i Östergötlands skärgård och
förslag till ändring av beslut.
Länsstyrelsen Östergötland: Remiss om översyn av fågelskyddsområden i Östergötlands skärgård och
förslag till ändring av beslut

Plangruppen
Består av Anders Wennerblad (sammankallande), Lotta Lanne, Ingemar Hillerström, Inger Gustafsson,
Stefan Arrelid samt Gustav Knutsson. Även andra medverkar ibland då vi tar fram yttranden.
Plangruppen tar fram skrivelser och yttranden i planfrågor och försöker påverka beslutsfattare och
opinion för ett hållbart Norrköping. Speciellt bevakas de ”gröna frågorna”. Grönstruktur, parker,
tätortsnära skog, hållbara transporter samt strandskydd. Gruppen har på grund av Coronaläget endast
haft en träff fysiskt den 8 dec. på Studiefrämjandet och övriga träffar under året har skett via mejl och
telefon samt 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. Men mycket återstår att förbättra. Gruppens förslag går via remiss i
styrelsen till kommunen och ibland även till länsstyrelsen.

Klimatgruppen
Klimatet är tillsammans med biologisk mångfald de stora ödesfrågorna för mänskligt liv på jorden. Vi
behöver en omfattande samhällsomställning och det är bråttom. Syftet med gruppen är att stärka
opinionen och förmå politiker och makthavare att genomföra kraftfulla reformer. 2021 var tredje året
som Klimatgruppen har varit aktiv. Vi berättar om alla aktiviteterna på hemsidan
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/arbetsgrupper/klimatgruppen/
Träffarna sker i form av klimatfika-träffar en gång i månaden där alla är välkomna. De flesta träffarna
har under 2021 skett via videolänk. På hösten har vi träffats fysiskt igen. Ett studiebesök på Händelö
kraftvärmeverk har gjorts. Anläggningen är den största utsläpparen av koldioxid i Norrköping, och vi
undersökte hur företaget arbetar med att minska utsläppen. För övrigt har vi arbetat med att formulera
och försvara medborgarförslag och vi har skrivit insändare och debattartiklar.

Naturarium
Verksamheten låg nere i gruppen pga pandemin, men återupptogs i oktober. En del förbättringar har
gjorts i bäverrummet, uppdateringen av Lundborgskatalogen fortsätter. Öppet hus under sportlovet,
kulturnatten och höstlovet genomfördes enligt programmet.

Handla Miljövänligt Gruppen HMV
HMV-gruppen hade online möten vid 3 tillfällen under första halvåret 2021. Därefter hade vi kontakt
mestadels via vår grupp på Facebook. Syftet med mötena var att planera eventuella aktiviteter för
gruppen och diskutera böcker som vi läst. I år har vi läst ‘Aktivt hopp’ som vi avslutade vid vårt första
möte. Nästa bok som vi tog oss an var David Attenboroughs bok ’Ett liv på vår planet’. Den
vegetariska middagen som vi tidigare år avnjutit vid dessa möten saknade vi naturligtvis denna vår.
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https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/05/Kroken-13-utloppet.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/04/Natursk-foren-Yttrande-Mjolnaren-14-och-15-och-Bergsbron-7.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/04/Natursk-foren-Yttrande-Mjolnaren-14-och-15-och-Bergsbron-7.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/03/Kneippen-park-Yttrande-NsF.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/03/SNF-Samrad-Ljura-back.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/02/210228-yttrande-Morkullebergets-vindkraftverk.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/02/210228-yttrande-Morkullebergets-vindkraftverk.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/02/Yttrande-over-samradshandling-for-Ostlanken.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/02/Yttrande-over-samradshandling-for-Ostlanken.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/02/Yttrande-LSS-boende-Nylund-2-54-Aby.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/02/Yttrande-LSS-boende-Nylund-2-54-Aby.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/02/210202-OverklaganMMDP3086-20-1.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/02/210202-OverklaganMMDP3086-20-1.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/01/Samradsyttrande-NsF-Kvarntorp-7.3-och-del-av-fastigheten-Attetorp-2.1.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/01/210115-Remiss-fagelskydd-Naturskyddsforeningen.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/01/210115-Remiss-fagelskydd-Naturskyddsforeningen.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/01/Remiss-om-fagelskyddsomraden-i-Ostergotlands-skargard15963005.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2021/01/Remiss-om-fagelskyddsomraden-i-Ostergotlands-skargard15963005.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/arbetsgrupper/klimatgruppen/


Riks HMV årliga upptakt inför Miljövecka skedde även det online. Flera av oss i gruppen deltog.
Teman för årets miljövänliga vecka, som anordnades under vecka 40 som vanligt, var fixa grejen,
handla mindre och även om cirkulär ekonomi.
Under Miljövänliga veckan, vecka 40, hade vi en utställning med planscher och information i
Skärblacka, på biblioteket där och även hos Erikshjälpen. Stadsbiblioteket i Norrköping hade tyvärr
inte plats för oss detta år. Information om veckan gavs främst för övrigt via de affischer som vi satte
upp på olika platser runt om i Norrköping.
En regelbunden aktivitet som HMV-gruppen brukar göra är att kontrollera Willysbutikerna i
Norrköping åt Naturskyddsföringen Riks, gjordes inte detta år.
Hösten aktivitet begränsades därmed till Miljövecka och främst utställningarna i Skärblacka.

Botanikgruppen
Botanikgruppen har fortsatt arbetet med insamling, montering, arkivering och dataläggning av
nyinkommet material i samband med inventeringen av Östergötlands flora. En del gamla belägg som
inte tidigare har tagits om hand datalägger vi också i mån av tid.

Ängsgruppen
Ängsgruppen har haft sitt mest intensiva arbetsår sedan starten 1991. Över 50 gånger har medarbetare
besökt Nybygget för att röja, faga, dra örnbräken, älggräs, ljung, piprör, hundkex, åkertistel, slåttra,
säkra fårstängslena mot vildsvinsintrång, m.m. Under året stängslades all åkermark/vall in uppe vid
gården och djupborrning av brunn för att förse de betande fåren med dricksvatten. Stängsling och
brunnsborrning genomfördes som ett LONA-projekt med Naturskyddsföreningen, kommunen samt
Holmen. Länsstyrelsen bidrog med miljöstöd för skötsel av ängen. Även en del kulturinsatser har
gjorts av medlemmar där fönster renoverats på ladugården och fårhuset. Ett nytt dass har byggts på
baksidan av ladugården till stor del av talltimmer vi tagit ned i det utökade arrendet i den s.k.
björkbacken.

Vandringsleder
Tack vare drygt 20 medlemmar har föreningen genomfört ett uppdrag från kommunen att tillsyna och
rapportera större hinder, plocka skräp och göra mindre skötsel på kommunens vandringsleder. Dessa
medlemmar har därmed bidragit till att de populära lederna hålls i gott skick under året då allt fler
personer utnyttjat möjligheten de ger att komma ut i naturen, och föreningen har erhållit ett betydande
ekonomiskt bidrag. Pga pandemin kunde inte någon träff för alla tillsynspersonerna genomföras under
året. 

Sånggruppen
Den pågående covid-19 pandemin har starkt påverkat sånggruppens träffar. En reducerad skara har
träffats 3 gånger under senhösten för att träna inför adventskaffet, där vi deltog med sång och allsång.
Dessutom har en medlem, Harriet Johansson skrivit en ny visa om ängsgruppens vedermödor, som
framfördes på medarbetarträffen på Nybygget i början av juni och i samband med slåttern.

Kopparholmarna
Sedan start, 9:e året i rad, bemannas ön av medlemmar i vår förening. De är värdar och bor där ute
hela veckor under sommaren och helger i maj och september. Hjälper och informerar besökare och
öppnar och stänger utställningslokalen. Anders Wennerblad håller i värdskap samt utbildning och
upprättar rutiner och har även själv guidat några grupper samt utfört en del förbättringar och
reparationer på öarna. Anders har hållit i digitalt info- / årsmöte med guider/värdar samt med
Norrköpings kommun, Kultur & fritid angående avtal och göromål.

Programgruppen
De som har medverkat i programgruppen är Cecilia Ambjörn, Christer Widlund, Annika Stahlberg och
Per-Olof Jansson. Agnes har gjort lay-out. Programmet som täcker 1 år, skickades ut i december. Vi
lade in flera vandringar, eftersom det finns ett ökat intresse för det, samt 2 tillfällen med arbete i de
nya hagmarkerna.
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Ytterö
Full uthyrning och en fin sommar för våra hyresgäster. Lite underhållsarbete som att sätta upp nya
vindskivor på storstugan och reparation av bryggan. Fält en murken tall vid fiskeboden, som har blivit
bra ved till öppna spisen framöver.

Natursnokarna
Med anledning av pandemin har vi inte haft någon aktivitet under vår och sommar, utan bara en
aktivitet under hösten.
Den 14 november hade vi aktiviteten Snoka i mörkret i Vrinnevi. Vad gör djuren i mörkret? 9 barn och
7 vuxna deltog samt tre ledare.

Svampgruppen ”Boletus”
Liksom föregående år valde vi att enbart ha höstens svampträffar utomhus på grund av Covid-19, och
det blev 8 tillfällen med exkursioner i skogarna kring Norrköping. Vi började med tre måndagskvällar,
när hösten blev mörkare hade vi träffar på dagtid fyra söndagar och en lördag. 18 september ordnade
vi en svamputställning ute på gården utanför Naturariet. Regnvädren gick inte vår väg under
sensommaren och hösten, så det blev en ganska dålig svamphöst just omkring Norrköping. Vi
lyckades ändå bestämma sammanlagt 178 arter på våra träffar. Glädjande nog har vi haft många nya
intresserade denna höst, sammanlagt har 32 deltagare varit med mer eller mindre regelbundet vid våra
träffar. 

Webbplatsen norrkoping.naturskyddsforeningen.se, Facebook och mejlutskick
Vi har publicerat färre inlägg på webbplatsen och på vår Facebook-sida under 2021 med anledning av
färre aktiviteter p.g.a. Covid-19. 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. Agnes
Ekman Söderholm har under året avsagt sig uppgifterna att publicera inlägg och informationsmejl.
Styrelsen har tagit över uppgiften med informationsmejl och Stina Sköld publiceringar på webben och
Facebook.

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

Slutord
2021 blev ännu ett år där Corona påverkade vår verksamhet på olika sätt. Kretsstämman fick flyttas
fram till 2 september, då den kunde genomföras fysiskt på Hemgården då vi också fick lyssna till
Juhanni Vuorinen som visade bilder och filmer från sina ringmärkningar av bl.a. strömstare,
kungsfiskare och fiskgjuse.
Flera av våra arbetsgrupper som har möten inomhus har inte kunnat träffats. Ängsgruppen på
Nybygget har varit gång mycket och det har varit viktiga träffar för många som engagerat sig i allt
fantastiska arbete som också har utförts, som också framgår ovan i texten under ängsgruppen.
Styrelsen har tagit beslut om att de vill att föreningen ska köpa in skog för att skydda. Jan Axelsson
och föreningen har tillsammans lämnat in en förfrågan till kommunen att få köpa skyddsvärd skog i
Kvillingeförkastningen vid Lunnsjön.
2022 fyller föreningen 75år och det ska firas den 5 juni på Nybygget. Det har hänt och gjorts mycket i
föreningen under alla dessa år. De som startade Norrköpings Biologiska Förening som föreningens
namn från början var ordförande Bengt Bergman, sekreterare Carl-Fredrik Lundevall samt
ledamöterna Gösta Renck, Karl Olsson, Lennart Almkvist, Sture Sjöstedt och G.A. Johansson. Dessa
herrar bildade föreningen för att främst studera naturen-växter, djur och mineraler etc och kunna bidra
till dess skydd mot det tekniska samhällets angrepp. Medlemmarnas kunskaper har alltid utnyttjats, så
att föreningen kunnat reagera och agera mot olika angrepp mot natur och miljö. I den andan agerar vi
fortfarande idag, med vi är nu en styrelse med både kvinnor och män i ett jämställt förhållande.
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http://norrkoping.naturskyddsforeningen.se


Förra året 2021 firade föreningen 30års jubileum för Ängsgruppen som startades som en studiecirkel
för att lära sig att sköta en äng med bl.a. lieslåtter. I cirkeln gjordes också deltagare egna träräfsor.
Sedan dess har också Valborg varje år firats på Nybygge äng.
1989 beslutade föreningen att byta namn till Naturskyddsföreningen i Norrköping, Norrköping
Biologiska förening, som blev en kompromiss mellan ”traditionalister” och ”förnyare”. Idag säger vi
och skriver enbart Naturskyddsföreningen Norrköping i alla offentliga sammanhang.
Förutom styrelsen består föreningen av flera arbetsgrupper som träffas för att verka utifrån föreningen
stadgar, syften och mål. På det sättet finns idag en större bredd av aktiviteter och engagemang i både
natur, miljö, klimat och hållbar samhällsutveckling. Sedan 2013 har föreningen haft värdar på
Kopparholmarna utanför Arkösund och senaste åren har föreningen ett avtal med Kultur och
Fritidskontoret för att sköta uppdraget att ta mot besökare och ha öppet utställningen på
Kopparholmarna från maj till september på lördagar och hela veckor från slutet av juni och 6 veckor
framåt.
Så nu när föreningen ska fira 75 års jubileum kan vi se tillbaka i backspegeln och glädjas åt allt bra
föreningen gör och betyder för dess medlemmar och för samhällets bevarande av natur, djur och
miljön.

Norrköping

Stefan Arrelid Cecilia Ambjörn Gunnar Ruberg

Anders Wennerblad Christer Widlund Elin Sjökvist

Annika Stahlberg Stina Sköld Per-Olof Jansson
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