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Ordförande sammanfattar året

Även detta år präglades till stor del av pandemin, även om restriktionerna lättades senare in på
senvåren. Vår verksamhet påverkades en hel del med en större eftertänksamhet vid planering av
aktiviteter i Programbladet. Våra medlemmar fick träffas fysiskt på aktiviteter under hösten, men då
i begränsade deltagarantal med tak på runt 30 personer. En del föredrag övergick till att bli digitala.

Vårt årsmöte 2021 genomfördes digitalt för första gången och flera styrelsemöten har genomförts
digitalt. Trots de förändrade läget har arbetet i huvudsak kunnat fortgå som förut med möjligheter
till att bedriva ett föreningsarbete. Även arbetsgrupper har använt digital teknik på möten, vilket
även kan ha bidragit till att personer valt att delta som annars inte hade deltagit p.g.a. lång resväg
eller oförmåga att hinna till ett möte som startar kl 18. Den digitala tekniken har även öppnat upp
för fler kontaktytor i Naturskyddsföreningen, det är en spännande utveckling som är värd att ta med
nu när allt börjar återgå till mer av ett normalläge som det var innan pandemin. Exempelvis har de
nationella nätverken kunnat ordna fler träffar digitalt och digitala workshops har kunnat berika
medlemmar med kunskap.

Under året har vi tagit nya kliv i en jätteintressant samverkan med dykarnätverket Rena Mälaren.
Den 8 maj hade vi en aktivitet där våra medlemmar fick hjälpa till att bära/släpa allt upptaget skräp
från sjöbotten, som dykarna hittade, till en plats där ett stort berg med skrot bildades. Totalt blev det
2 ton skräp när dagen var slut! Vi avser att fortsätta samverkan med Rena Mälaren och även stödja
de idéer de har om att restaurera bottnar i Stockholm.

Under året har vi givit oss in i olika miljörelaterade ärenden, men ett som sticker ut lite extra detta
år var att vi överklagade Stockholms stads dispens att i ytterligare fem år får tippa orenad snö i
Mälaren och Saltsjön. Vi överklagade med en stark argumentation som underminerade kommunens
bild av att det saknas alternativ till tippning av orenad snö vid kaj och vi hänvisade till ett
kommande dricksvattendirektiv från EU som Sverige, och givetvis Stockholms stad, måste förhålla
sig till från och med 2023. Tyvärr fick vi inte gehör i mark- och miljödomstolen och när vi
överklagade mark- och miljödomstolens beslut fick vi tyvärr inte prövningstillstånd i mark- och
miljööverdomstolen.

Under året sjösattes en stadsplaneringsgrupp som jobbat ihop sig mycket bra under året. Vi fick
även förfrågan om att starta en lokal arbetsgrupp i Bagarmossen, något styrelsen självklart sade ja
till. Vi vill starta fler sådan lokala grupper. Det finns mycket engagemang och det märktes
exempelvis vid slåttern på Ekudden som i år hade nästan rekordmånga deltagare. Så kul!

Vi har genom gemensamma krafter från olika arbetsgrupper kunnat besvara en del viktiga remisser i
kommunen, t.ex. handlingsplan för hållbar plastanvändning och handlingsplan för
klimatanpassning. En remiss över ny Cykelplan i Stockholm besvarades också.
Stadsplaneringsgruppen har även på eget initiativ skickat synpunkter på kommunens kommande
Trädplan.

Vi har synts en del i media, även om man alltid kan önska mer där. Vi påträffar en del flagranta
brister när vi granskar byggplaner och en sådan granskning gjordes under året av en markanvisning
i Herrängsskogen. Granskningen fick effekt på politikerna och undertecknad träffade
stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Nilsson på plats vid Herrängsskogen med lokaltidningen
Mitt i Älvsjö. Det blev ett stort uppslag om byggplanerna och vi lyckades nog pressa politiken där i
ett tidigt skede så att byggplanerna inte allvarligt skadar Herrängsskogen och dess ekar.



Allmänt om föreningen och styrelsearbetet

Styrelsen Stockholmskretsens styrelse bestod under år 2021 av följande ledamöter:
Anders Tranberg, ordförande
Daniel Stafsing, vice ordförande
Erik Forsman, kassör
Gunnar Risting, vice kassör
Ingrid Bergenudd, sekreterare
Anky Enskog Sforzini, ledamot
Ingela Norlin, ledamot
Axel Arlesten, ledamot
Sofia Ahnborg, ledamot
Ingrid Davstad, ledamot

Valberedare
Peder Berendsen
Mariana Dehlin
Bernt Gustin

Revisorer
Jakob Nygren
Emelie Lerge

Föreningsstämma och styrelsemöten
Årsstämma hölls den 23 mars 2021. Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten under året.

Konferens/internt föreningsarbete
Styrelsen har utöver ordinarie möten haft en heldagskonferens i september på Stora Skuggans
wärdshus. Styrelsen hann diskutera igenom aktuella frågor och tog fram idéer som kan plockas upp
framöver i en mer konkret form.

Två från styrelsen har deltagit i länsförbundet kretskonferens som var en halvdag digitalt. Viktigt
informationsutbyte skedde med andra kretsar och länsförbundet berättade kort om vad som händer
på länsnivå. Två från styrelsen deltog på länsförbundets digitala länsstämma. Tre från styrelsen
deltog som ombud på Riksstämman, som var digital.

Medlemsantal
Stockholms Naturskyddsförening hade vid årsskiftet ca 25 700 medlemmar. Minskningen beror
troligen på att familjemedlemmar utan personnummer har rensats bort ur systemet.

Aktiviteter och händelser under året

4 februari: Caférepet/Återbrukscafé. Handla Miljövänligt-gruppen bjöd in till en digital lappa och
laga-träff tillsammans med sy- och återbruksexperter.

https://stockholm.naturskyddsforeningen.se/2020/02/11/caferepet-aterbrukscafe-4/


17 mars: Kemikalier i Östersjön. Kemikaliegruppen bjöd in till en digital föreläsnings- och
diskussionskväll med Anna Sobek, forskare vid Stockholms universitet.

23 mars: Årsmöte som genomfördes digitalt. 26 medlemmar deltog.

25 mars: Caférepet/Återbrukscafé. Handla Miljövänligt-gruppen bjöd in till en digital lappa och
laga-träff  tillsammans med sy- och återbruksexperter.

13 april: Bokashi & stadsodling. Föreläsning av Peter Streiffert, som genomfördes digitalt.
Välbesökt och många som inte fick plats.

24 april: Vårfagning på Ekudden. Ängsgruppen vårstädade vår kretsäng i Flatens naturreservat.

26 april: Mat och miljö. Digital föreläsning om hur man i sin vardag kan minska miljöpåverkan
från maten. 

8 maj: Skrotdykning på Långholmen. En aktivitet i samarbete med Rena Mälaren. Två ton skrot
plockades upp.

18 maj: Plantbyte. Arrangemang av Handla Miljövänligt-gruppen.

5 juni: Naturnatten i Rågsveds naturreservat, vandring ut till Magelungens strand vid en udde
med grillplats. 25 medlemmar deltog. Anders Tranberg ordnade en guidning upp till Ekorrnäset
och de fina skogslindarna. Vid grillplatsen kunde deltagarna gå en tipspromenad.  Några såg
bävern simma i Magelungen och vi upplevde en fin sommarkväll.

8 augusti: Slåtter på Ekudden.

18 september: Kretsen deltog i Park(ing) day i Frihamnen.

21 september: Bivaxdukar, läppbalsam och klimatprat. Ett arrangemang av Handla
Miljövänligt-gruppen.

5 oktober: KliMat – på jakt efter den hållbara maten. En föreläsning av Arne Müller om hållbar
matproduktion. Arrangemang av Handla Miljövänligt-gruppen.

7 oktober: Föreläsning om hormonstörande kemikalier. Elin Engdahl, forskare vid Uppsala
universitet berättade om vad hormonstörande kemikalier är, var de finns och om hur de kan
påverka oss. Arrangemang av Kemikaliegruppen.

18 oktober: Ingemar Lind – möte med fjällpiparen. Filmvisning och tillfälle till frågor. Ca 25
deltagare.

26 oktober: Allemansrätten. Föreläsning av Maria Bergström, verksamhetsledare för
Storstockholms naturguider. Ca 25 deltagare.

4 november: Caférepet/Återbrukscafé. Handla Miljövänligt-gruppen bjöd in medlemmar för att
laga kläder och förlänga livet på prylar tillsammans med sy- och återbruksexperter. 

9 november: Naturens rättigheter. Föreläsning av Pella Thiel, ordförande i End Ecocide Sweden
och expert i FN:s Harmony with Nature berättade om vad det innebär. Ca 30 deltagare.

https://stockholm.naturskyddsforeningen.se/2020/02/11/caferepet-aterbrukscafe-4/
https://stockholm.naturskyddsforeningen.se/2020/02/11/caferepet-aterbrukscafe-4/


11 november: Inspirerande hudvårdskväll. Arrangemang av Kemikaliegruppen där Sara Nomberg
föreläste om ingredienser i hudvård som man bör undvika. Tillfälle till egen hudvård gavs också.

14 november: Höststädning på Ekudden.

17 november: Guidad visning av Naturhistoriska riksmuseet.

28 november: Guidad visning av Baltic Sea Science Center på Skansen.

2 december: Caférepet/Återbrukscafé. Handla Miljövänligt-gruppen bjöd in medlemmar för att
laga kläder och förlänga livet på prylar tillsammans med sy- och återbruksexperter. 

Under hösten, när det åter blev möjligt att träffas fysiskt, fick vi möjlighet att hyra lokal genom
Studiefrämjandet på Viktor Rydbergs gymnasium. På grund av ombyggnad kunde vi inte vara i
riksorganisationens lokaler.

Kommunikation

Stockholms Naturskyddsförening i media

- DN, februari, digital debattartikel i DN-insändare om behovet av att lägga ner Bromma
flygplats.
- Mitt i Södermalm, april, insändare om att Södermalms hotade parker behöver värnas.
- Mitt i Älvsjö, april, Anders Tranberg citeras om stormfälld ek i Älvsjöskogen.
- Radio P4, juni, Anders Tranberg intervjuas av radio P4 om snötippning i Mälaren.
- Natursidan.se, november, Anders Tranberg citeras i ett reportage om att ekar skickats till
värmeverk istället för att bli död ved.
- Radio P1 november 2021 Anders Tranberg intervjuas i om skogens värden, delvis kopplat
till Skogsutredningen.
- Mitti Älvsjö, december, Anders Tranberg intervjuas i om byggplaner i Herrängsskogen.

https://stockholm.naturskyddsforeningen.se/pressskrivelser/

Hemsidan
Anky Enskog har arbetat med hemsidan som har webbadressen
https://stockholm.naturskyddsforeningen.se

Facebook
Stockholms Naturskyddsförening hade 2089 gilla-markeringar i mars 2022, vilket kan jämföras
med 2034 mars 2020.Tanken är att Facebooksidan skall fungera som en ytterligare länk mellan
föreningen och medlemmarna samt även för nyrekrytering. Sidan kan även sprida vårt namn och
vårt arbete till de som inte självmant söker upp oss, genom att folk kan se om deras vänner går med
i vår sida eller på annat sätt interagerar med vår sida. På Facebooksidan läggs aktiviteter, foton och
annan information upp. Det handlar ofta om våra egna aktiviteter, men kan likväl vara tips och
länkar till tidningar som skriver om vårt arbete eller där vi är omnämnda.
https://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.stockholm

Nyhetsbrevet
Under året har vi använt oss av våra medlemsregister för medlemsutskick och det har fungerat

https://stockholm.naturskyddsforeningen.se/2020/02/11/caferepet-aterbrukscafe-4/
https://stockholm.naturskyddsforeningen.se/pressskrivelser/
https://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.stockholm


mycket bra. Vi har i dagsläget e-postadresser till drygt hälften av medlemmarna. Det verkar som att
många uppmärksammar våra aktiviteter betydligt mer när vi påminner via mejl.

Instagram
På Instagram heter kretsen naturskyddsforeningenstockholm. För tillfället är det 494 följare på
Instagram. https://www.instagram.com/naturskyddsforeningenstockholm/

Programbladet
Två programblad med information om programpunkter och aktuella händelser har getts ut och
distribuerats till våra medlemmar genom inbladning i Sveriges Natur. Redaktörer för programbladet
har varit Ingrid Bergenudd och Ingela Norlin. För numret feb–sep 2021 och sep 2021–feb 2022 var
Jonas Nilsson vår layoutare. Alla aktiviteter har även funnits på kretsens hemsida och
programbladet fanns också i digital form på hemsidan. Vi beställde färre ex extra detta år, under
hösten bara 100 ex då möjligheten att sprida dem var starkt begränsad.  Länsförbundets Månadsblad
marknadsförde våra aktiviteter ibland.

Kretsen har under året varit tvungen p.g.a. pandemin att ställa in en del aktiviteter. De arrangemang
som hållits har fått mer begränsat deltagarantal och glest mellan stolarna. Vi hade inte lika många
aktiviteter som vanligt, delvis p.g.a. att det var svårt att få till guidningar och andra fysiska träffar
när det var osäkert kring deltagarantal.

Vi hade totalt runt 30 aktiviteter inlagda under året. Några var typen återkommande aktiviteter som
Naturnatten och skötsel av ängen vid Ekudden.

Natursnoksaktivteter 2021
Natursnokarna vänder sig till barn 4–12 år. Följande Natursnoksgrupper finns i kommunen:
Söderort, Hammarby, Hägersten, Spånga och Östermalm.

Deltaganden och samverkan under året

Håll Sverige Rent
Anky Enskog har deltagit på konferens med organisationen.

https://www.instagram.com/naturskyddsforeningenstockholm/


Samverkan med riksföreningens traineer
Arrangemanget av skrotdykningen på Långholmen genomfördes i samarbete med två traineer,
Aviva Blomquist och Marta Aregawi. Under hösten visade åtta traineer intresse av att samarbeta
med oss i kretsen med olika miljöprojekt. Vad som konkret blir av  traineernas projekt återstår att se
med de har pratat om att hjälpa till med valet, att hålla en aktivitet om återcirkulering av resurser i
byggbranschen och att skapa ett naturvårdsprojekt vid Farstanäset.

Satsning på naturstudier för elever med mera
Kretsen har beslutat att stödja Stockholms stads satsning på att få fler unga att få uppleva
naturstudier. Rent praktiskt innebar det att kretsen gick in med finansiering till det rullande
Fältlabbet och Naturskola på Eggeby gård på Järvafältet. Vi möjliggör att skolor kan beställa ett
pass med naturstudier/besök på Eggeby gård kostnadsfritt.
Utöver denna satsning har kretsen även gett finansiellt stöd till Rena Mälaren för deras arbete att
rensa Mälarens botten genom dykning efter skrot. Vi har också gett finansiellt stöd till Ekoparken
som arbetar med att skydda Nationalstadsparken från vidare exploatering.

Fortbildning för lärare – Pollineringsprojekt – ”Mer surr i skolan”
Anders Tranberg har medverkat i en fortbildning för lärare om pollinering. Utbildningen har skett i
samarbete med Naturhistoriska riksmuseet och Förbundet för Ekoparken. Vårt bidrag var en
framtagen Powerpoint och ett digitalt föredrag om pollinering som var en del i en rad föredrag. Vår
del handlade om hot mot pollinatörer och vad man kan göra för att gynna pollinatörer.
Powerpointen lades upp på  Naturhistoriska riksmuseets hemsida och lärare fick även tips med
länksamling för mer fakta som vi bl.a. hjälpt till att samla ihop. Vi hjälpte till att marknadsföra
utbildningstillfället till lärare på vår hemsida.

Samverkan mellan kretsar
Anders Tranberg har deltagit i ett möte om samverkan mellan storstadskretsar.
Anders Tranberg har deltagit i processgrupp för revidering av Länsförbundets policy Hållbar
stadsutveckling.

Medverkan i StockholmsAgenda2030-råd
Anders Tranberg har även detta år suttit med i Stockholms Agenda2030-råd som sakkunnig.
Mötena har under året skett digitalt. Det som bl.a. berörda miljö var uppföljning av
miljöprogrammets miljömål i Stockholm samt handlingsplanen för hållbar plastanvändning.
Angående uppföljning av miljöprogrammets miljömål gavs återkoppling på att målen som berör
natur/biologisk mångfald är för få och målen är satta så att det är svårt att utvärdera dem, vilket
innebär att läget ser bättre ut än vad som är fallet.

Under året har Agenda2030-rådet varit involverad i Stockholms hållbarhetsrapport. Vid en digital
workshop deltog en rad föreningar i Stockholm som en del i dialog med det civila samhället.
Stockholms Naturskyddsförening var inbjuden att delta och hade personer med i dialogen.

Samarbete med dykar-nätverket Rena Mälaren
Under året har vi ökat vår kontakt med dykar-nätverket Rena Mälaren. Dykar-nätverket Rena
Mälaren gör på ideell basis storartade insatser genom att personer med dykutrustning samlas nästan
en gång varje helg och dyker efter skräp/bråte på botten. Då det är stora mängder dumpat
skräp/bråte så bidrar de till en mycket påtaglig bottenstädning.

Den 8 maj ordnade vi en aktivitet där vi deltog på ett skräp-dyk med Rena Mälaren på Långholmen.
Aktiviteten organiserades av ett par av Naturskyddsföreningens traineer som ville hjälpa oss i



kretsen med något konkret. Aktiviteten blev fulltecknad snabbt då föranmälan krävs. Deltagarna
från Naturskyddsföreningen bistod under dagen med att hjälpa dykarna att ta upp saker de tog upp
till ytan och lägga de i en stor hög. Dyk skedde främst i Pålsundet men även runt om Långholmen.

Under dagen informerade vi från Naturskyddsföreningen om problemet med nedskräpning. Vi hade
livesändning där vår ordförande berättade om vad som tagits upp ur vattnet: ett flertal bildäck,
bilbatterier, massor av glas, elektronik, elsparkcyklar, vanlig cykel, kundvagn, träplank, kastruller,
keramik, gammalt ankare samt diverse annat bråte. Ca 2 ton togs upp ur vattnet.

Deltagande i nätverket Stockholm+50
Inför miljökonferensen i juni 2022 har det under året skapats ett nätverk som heter Stockholm +50.
Det har varit möten under hösten där föreningar kunnat delta, vilket vi hakat på. Ingrid Davstad och
Sofia Ahnborg har deltagit i uppstartsmöte inför miljökonferensen Stockholm +50

Insatser på olika miljöteman

Juridik
Överklagan av dispens för snötippning
I början av året gick Stockholms stads dispens ut om att få tippa orenad snö ner i vattnet från
lastbilsflak på fyra platser i Stockholm. Det krävs dispens eftersom tippning av orenad snö är
förbjuden i miljöbalken. Stockholms stad beslutade omgående att en ny dispens måste fås från
länsstyrelsen.

Vi uppmärksammade denna nya inskickade ansökan om dispens och beslöt att överklaga den.
Skälen var att Stockholms stad uppenbart ville fortsätta som förut med tippning av orenad snö, trots
att det är miljöskadligt och att Riddarfjärden är en del av dricksvattentäkt. Detta samtidigt som vi
kunde konstatera, efter en del research, att det finns alternativa lösningar till att bara tippa orenad
snö från lastbilsflak. Dessa lösningar består främst av att rena smutsig snö, som även kan innehålla
skräp/mikroplast, ombord på en specialbyggd reningspråm. Denna specialbyggda reningspråm finns
i Oslo och kallas NCC SnowClean. NCC som bygger dessa pråmar.

Vi överklagade  Stockholms stads dispens till mark- och miljödomstolen i april. Stockholms stad
yttrade sig över vår överklagan under sommaren och vi svarade på Stockholms stad yttrade i
augusti. I september fick vi tyvärr meddelande att mark- och miljödomstolen avslog vår överklagan.
Vi var dock mycket missnöjda med domstolens argumentation, inte minst då domstolen översiktlig
beskrev att en reningspråm inte innebar en rening som var motiverad med hänsyn till kostnaderna.
Dock var kostnaderna inte redovisade av Stockholms stad trots att de hade beviskravet, vilket
gjorde att frågan om kostnad inte fick en rättmätig belysning i målet tyvärr. Vi inkom med egen
uppgift om kostnad som part i målet, men det blev ingen respons på detta från domstolen heller.

Noterbart här är också att vi aktivt letade miljöjuridisk expertis och kontaktade flera advokatbyråer.
Dock ville ingen åta sig att bistå oss, vilket förmodligen berodde på att det var ett udde case och att
det låg utanför det de vara vana vid att arbeta med. Vi borde dock letat advokatbyråer tidigare,
vilket blir en lärdom att ta med sig framöver.

Insända handlingar till domstolen
- Överklagan av dispens till mark- och miljödomstolen.
- Svar på Stockholms stads invändningar mot vår överklagan av dispens.
- Överklagan/begäran om prövningstillstånd till mark- och miljööverdomstolen om dispens.



Juridiskt föredrag
Anders Tranberg höll ett digitalt föredrag för Göteborgs Naturskyddsförening om de räddade ekarna
i Kristineberg och segern i domstolsprocessen. Det är värdefullt att kunna visa hur
domstolsprocessen gick till och vilka lagrum som blev avgörande. Att vi fick ett genombrott
gällande Århuskonventionen och betydande miljöpåverkan var också värdefullt att informera om.
Det är alltså sedan 2020 möjligt att överklaga en detaljplan som miljöorganisation oberoende om
detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan eller inte.

Insänt yttrande till domstol om miljöprövning angående Lövsta kraftvärmeverk
Under 2021 påbörjades miljöprövningen av Lövsta värmeverk. Vi har följt planerna för denna stora
anläggning ganska noga sedan 2018. Det är slående att många tunga remissinstanser är starkt
kritiska till Lövsta värmeverk med tanke på riskerna att det förorenade området i Lövsta blir så
påverkat att föroreningarna hamnar i dricksvattentäkten Mälaren. Lövsta är ett 100 år gammalt
tippområde för starkt miljöfarligt avfall och att bygga Lövsta värmeverk på detta område är
kontroversiellt. Vi har på punkt efter punkt påtalat att det finns mycket allvarlig miljöproblematik i
Lövsta som gör platsen olämplig för exploatering av Lövsta värmeverk. Särskilt när det med stor
sannolikhet finns alternativ om man verkligen prioriterar ett kraftvärmeverk på en plats.

Biologisk mångfald
Naturvård
Under året har kretsens äng vid Ekudden skötts om. Traditionsenligt har vårfagning, slåtter och
höststädning ägt rum som publika aktiviteter. Kretsen har en verktygsbod i form av en container vid
Ekudden där verktyg, liar, presenningar förvaras. I år var det ovanligt många med på slåttern, vilket
gjorde arbetet både roligare och mer produktivt.

Uppföljning av handlingsplan för biologisk mångfald
Kommunens handlingsplan för biologisk mångfald har bara delvis fått önskvärd effekt under sitt
första år. Stockholms stads Handlingsplanen för biologisk mångfald svarade vi på som remiss under
2020, i år var första året då den utgjorde ett styrdokument i kommunens insatser. Inget av de
utlovade lokala åtgärdsprogrammen för olika stadsdelar blev dock klara i år. Utifrån vår horisont
har Handlingsplanenen för biologisk mångfald inte haft någon märkbar effekt på kommunens arbete
under året ute på fältet, fortsatt finns brister i parkskötsel som direkt missgynnar biologisk mångfald
exempelvis. Dock verkar detta med biotopskydd kunna vara en följd av Handlingsplanen för
biologisk mångfald. Miljöförvaltningen ska enligt styrande majoriteten få i uppgift att lokalisera
mindre naturområden med höga naturvärden som kan behöva utökat skydd.

Granskning av parkskötsel
Fortsatta fel och brister i parkskötsel är något vi kan konstatera även detta år. Vi brukar regelbundet
dokumentera felhantering parkskötsel och det är ett återkommande problem i kommunen. Detta år
kunde vi åter se hur en entreprenör avverkat sälg, helt i onödan och direkt i strid med
handlingsplanen för biologisk mångfald. Vi kunde också dokumentera hur en död björk med
hackspettbo med ungar avverkades i Majroskogen mitt i häckningstid. Foton på de döda
fågelungarna skickades till Farsta stadsdelsförvaltning och Miljöförvaltningen. Redan innan
avverkningen skrev vi  mycket kritiskt att det var helt fel tid på året att avverka, och efteråt kunde vi
informera att vår varning var mycket befogad med de döda fågelungarna. Vi kontaktade Birdlife
Sverige, för att få klarhet ifall det begåtts något brott men regelverket är skrivet så att det krävs
uppsåt – vilket inte var troligt i detta fall. Miljöförvaltningen tog tacksamt emot informationen om
de döda fågelungarna, men det blev inget rättsligt efterspel tyvärr.



Bortforsling av ekar efter bygge i Rågsved fick uppmärksamhet
Vi blev tipsade om att det fällts en mängd ekar inför ett bygge i Rågsved och att dessa ekar
huvudsakligen försvunnit iväg till flisning. Anders Tranberg blev intervjuad om detta av
Natursidan.se och här kunde vi då nå ut med budskapet att detta tilltag var mycket negativt, högst
anmärkningsvärt och helt emot handlingsplanen för biologisk mångfald. Givetvis ska all ekved
läggas ut som död ekved, inte forslas till flisning.

Hot mot biologisk mångfald
Det finns ett antal platser där förändrad markanvändning har skadat eller hotar att skada biologisk
mångfald där vi involverat oss under året. Här kan t.ex. nämnas:
- Järvafältet, avverkning av många träd och mycket schaktning/grävning i samband med skapandet
av Järva begravningsplats. Vi har skrivit till Miljöförvaltningen och påtalat att de måste granska vad
som pågår vid  Järva begravningsplats då en del miljörisker finns i form av läckage av föroreningar
till vatten som i sin tur kan skada Igelbäcken.
- Nytorps gärde, stor byggplan över delar av fältet kom ut på samråd där vi yttrade oss. Det finns
problem med nuvarande förslag med förlust av naturvärden och att platsen är mycket känslig för
översvämning vid ett hundraårsregn.
- Skog utmed Blommensbergsvägen i Hägersten, byggplan på samråd där vi yttrade oss. Ett
värdefullt blandskogsbestånd med många skyddsvärda träd hotas, bl.a. äldre ekar.

Strandskydd
Vi upptäckte under året en detaljplan för ny tennisplan nära Årstaviken som låg inom strandskyddet.
Kommunen ansåg att strandskyddet kunde upphävas utan problem, men vi såg tvärtom att
strandskyddet borde ligga kvar. I samband med anläggandet av tennisplanen skulle flera värdefulla
lövträd avverkas, vilket strider mot strandskyddets syfte.

Skyddad natur/pågående arbete för naturskydd
Detta år beslöts att inrätta Hagsätraskogens naturreservat, därmed är detta naturområde till stora
delar räddat även om ca fem hektar ligger utanför naturreservatsgränsen. Sedan många år har vi
uppmanat kommunen att bilda naturreservat av det naturområde som utgör den andra halvan av
Älvsjöskogen naturreservat, järnvägen delar de båda halvorna. Vi har kallat denna andra halva för
Östra Älvsjöskogen, men namnet har kommit att bli Hagsätraskogen. Nu skyddades alltså detta
naturområde med både skog och öppen gräsmark. Vår ordförande guidade allmänheten i
Hagsätraskogens naturreservat under invigningen 28 november. Innan dess hade miljöborgarrådet
Katarina Luhr (MP) och ordförande i Stadsbyggnadsnämnden Johan Nilsson (M) hållit tal. Båda
betonade vikten av att bevara värdefulla naturområden både för djur och växter och för människors
tillgång till rekreation.

Kyrkhamns natur- och friluftsområde blev inte inrättat som naturreservat i år heller, men vi har ändå
uppfattat positiva signaler om att naturreservatsprocessen rör på sig, om än långsamt.

Årstaskogens naturreservat var ute på samråd under året då Stadshusmajoriteten vill utöka
naturreservatets gränser. Vi svarade på samrådet men har inte hört något mer från kommunen.

Fagersjöskogen och Ålstensskogen med tillhörande Storskogen är ett frågetecken, Stadshuset har
utlovat att Fagersjöskogen och Ålstensskogen/Storskogen ska utredas som naturreservat. Ingen
utredning publicerades dock detta år.

Biotopskydd (”minireservat”) utlovades under året, vilket var mycket glädjande. Detta är något som
vi lyft fram tidigare. I lokaltidningen Mitti framkom att kommunen pekat ut tre naturområden som
platser som kan bli aktuella för biotopskydd: Långbro park, ekskog väster om Magelungsvägen och



Olovlundsdammen i Bromma. Förslaget med Olovlundsdammen kommer ifrån ett
medborgarförslag från Brommabor (där minst en av de engagerade är medlem i
Naturskyddsföreningen) – vi har varit med och stöttat i bakgrunden i detta medborgarförslag.

Stadens parker och träd
Stadsövergripande trädplan
Under året har Stadsplaneringsgruppen tittar närmare på detta med trädens betydelse i Stockholm.
Då det blev känt att Stockholm skulle ta fram en stadsövergripande trädplan beslöt
Stadsplaneringsgruppen, i samråd med personer i styrelsen, att yttra sig om denna trädplan genom
att ge råd till staden.

Trädfällningar ifrågasattes av oss
Vi hörde av oss i mejl till staden inför trädfällningar både vid Pålsundet och vid Prästgårdsparken i
Solberga. I båda dessa ärenden var även en mängd närboende engagerade. Tjänstemännen backade
faktiskt i båda dessa fall. Privatpersoner lät betala en egen arborist för att bedöma åtta träd vid
Pålsundet och svaret på utlåtandet var att det inte var något direkt fel på träden, det fanns inget skäl
i alla falla att omedelbart avverka träden. I Prästgårdsparken verkar ritningar ha styrt mot en onödigt
högt antal fällda träd när de skulle stöpa om parken. Efter kritik justerades ritningen.

Hotade parker på Södermalm
Flera parker på Södermalm påverkas av ett exploateringstryck från olika håll. Stigbergsparken blir
hårt trängd när SL bygger en ny tunnelbaneuppgång i parken, under året fälldes flera värdefulla
lindar i parken. Beslutet om en ny tunnelbaneuppgång togs redan 2017, men vi och flera andra
föreningar påpekade att  en ny tunnelbaneuppgång borde kunnat utformas betydligt mer
hänsynsfullt, helst med uppgång i fastigheter intill parken eller uppgång i diskreta trappor på olika
ställen.

Tjurbergsparken och Lundagatan hände det inte så mycket med under året, men i slutet av året så
kunde vi se att Lundagatans byggplan justerats från 13 radhus till två stora huskroppar. Vår starka
kritik mot radhusen tillsammans med i övrigt stark kritik verkade ha haft effekt på radhusen.

Vi skrev en insändare om hotet mot Södermalms parker som kom in i papperstideningen Mitti
Södermalm. Vi delar vår insändare på Facebook och hemsida och den fick ganska bra spridning. En
del av våra vänföreningar blev mycket glada över att vi kom in med en slagkraftig insändare som
tog upp flera parker på Södermalm.

Infrastruktur
Framgång gällande beslut om nedläggning av Bromma flygplats
I februari skrev vi en debattartikel som publicerades digitalt på DN.se med krav på regeringen om
en nedläggning av Bromma flygplats och en uppmaning om att bygga en ny stadsdel på flygfältet. I
vår debattartikel hänvisade vi till att flygbolaget BRA avsåg att lämna Bromma, att affärsresandet
med Brommaflyget förutspås minska i spåren av digitaliserings-paradigmet efter pandemin samt att
Stockholms stad är i akut behov av mer byggbar mark som redan är ianspråktagen mark till stor del.
I april annonserade regeringen att en nedriggning av Bromma flygplats skulle ske där en utredning
skulle visa förutsättningarna för hur detta skulle gå till. Mycket välkommet besked!

Utredningen om nedläggning av Bromma flygplats gick ut på remiss under hösten.
Naturskyddsföreningen riks svarade på remissen men samordnade det hela med kretsen under
processen. Utredningen klargjorde att det var möjligt att lägga ner Bromma flygplats 2025. Under
hösten gav oppositionen i riksdagen besked om att de motsatte sig en nedläggning av Bromma



flygplats. Oppositionen i riksdagen röstade för  ett tillkännagivande till regeringen om att stoppa
nedläggningen, en markering men inte tvingande. Återstår att se hur det går med Bromma.

Stockholms nya cykelplan
Under året har vi svarat på remiss om Stockholms nya cykelplan. Vi anser att cykelplanen är en bra
grund för fortsatt arbete men det finns ett antal saker som kan behöva förbättras i dokumentet.
Ambitionen att Stockholms stad ska bli en av Europas ledande cykelregioner är välkommen, dock
är de nordiska grannhuvudstäderna redan långt före Stockholm i rankingar. Cykelplanen bör ta upp
att det är avgörande att ekonomi måste finnas långsiktigt gällande investeringar och underhåll. Vi
anser vidare att Trafikkontoret bör i fortsatt arbete analysera sådant som ingår i mätningarna som är
knutna till det s.k. Köpenshamns-index. Enligt vår bedömning behövs det förmodligen en
“cykelgeneral” som får en helhetssyn. I arbetet med framkomlighet bör det framgå i cykelplanen att
ytor för bilister kan behöva krympas på bekostnad av ytor för cyklister. Vi vill även att
arbetsmetoden med s.k. ”backcasting” vore bra.

Klimat
Kretsen samverkar med Klimatgruppen som ligger under Naturskyddsföreningen i Stockholms län.
Stadsbyggnadsgruppen samarbetar även med Klimatgruppen. Stadsbyggnadsgruppen har studerat
kopplingen mellan grönska och klimat och vad förlust av grönska skulle kunna innebära i termer av
minskat koldioxidupptag.

Handlingsplan för klimatanpassning
Under året har Klimatgruppen bl.a. hjälpt oss med att yttra sig över handlingsplanen för
klimatanpassning. Vi svarade att ytterligare några åtgärder bör inkluderas i planen men
handlingsplanen är i grunden ambitiös. Vi anser att befintlig grönska och träd i Stockholm inte
värnas tillräckligt i handlingsplanen och att kommunen ska minska arealen hårdgjorda ytor i
Stockholm. Vi anser att en bättre organisation krävs för att hantera klimatarbetet. Staden bör se över
sin dagvattenplanering och koppla den till minskning/ökning av grönstruktur. Staden bör även
införa koldioxidbudgetering kopplat till förlust av grönska vid exploatering. Indikatorer för
uppföljning saknas, vilket är en brist i handlingsplanen. Antalet nya bostäder till 2030 vore bra att
utreda mer ur ett klimatanpassningsperspektiv. Vi påpekar även en trend med minskad
grönkompensation dessvärre ses.

Träd och klimat
Stadsbyggnadsgruppen har undersökt koldioxidbudgetering kopplat till förlust av grönska. Varje
stadsträd innebär upptag av koldioxid och därmed finns skäl att försöka ta reda på mer om stadens
träd. Försök har gjorts att få klarhet i hur många träd som sågas ner varje år i kommunen, men den
siffran verkar staden inte hålla räkningen på.

Stadsplanering
Under året har kretsen påbörjat ett arbete för att få mer struktur på vilka planprojekt kretsen ska
bevaka. Det pågår många byggplaner i Stockholm men det gäller att sortera vilka som är värda att
lägga krut på.

Under året har kretsen fått en stor sak på plats, nämligen att starta upp en Stadsplaneringsgrupp.
Stadsplaneringsgruppen beskrivs mer nedan under arbetsgrupper.  Stadsplaneringsgruppen har
under året även stött arbetet med en revidering av länsförbundets Stadsbyggnadspolicy. Nedan
följer en sammanställning av remisser som besvarats inom styrelsen samt tillsammans med
Stadsplaneringsgruppen och även Klimatgruppen. Även skrivelser finns med nedan.

- Yttrande över förslag till detaljplan för Västra Hagsätra, Höstsådden 1 m.fl.



- Yttrande förslag till detaljplan för Sothönan 3 m fl (Aspudden).
- Yttrande över ansökan om dispens från förbud mot dumpning – Stockholm hamnar – Lilla
Värtan/Saltsjö.
- Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Aspudden 2:1 m.fl. vid Blommensbergsvägen.
- Yttrande över detaljplan för fastigheten Pytsen 1 m.fl. Nybohovsskolan.
- Yttrande över tillstånd till uppförande och drift av energianläggning och hamn m.m. i Lövsta inom
fastigheten Hässelby villastad 36:1.
- Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Södermalm 5:2, Hellas tennishall
(strandskyddsärende).
- Yttrande över detaljplan för fastigheterna Fader Bergström 1,2 och 3 samt del av Hägersten 1:1.
- Yttrande över detaljplan för del av Västberga 1:1 intill kvarteret Tåjärnet i stadsdelen Solberga.
- Yttrande över samråd om förslag till utvidgning av Årstaskogen – Årsta holmar naturreservat, dnr
2020-04418.
- Yttrande över detaljplan för del av Årsta 1:1 och Familjen 1 m.fl. vid Östbergabackarna.
- Yttrande över detaljplan för del av Grimsta 1:2 intill Solleftegatan.
- Yttrande över samråd om förslag till detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1 m fl (Nytorps
gärde).
- Skrivelse, granskning av markanvisning Herrängsskogen.
- Yttrande (ej under officiell samrådstid) över Stockholms Trädplan.
- Yttrande över detaljplan för Sköndal 1:8 (Stora Sköndal etapp 2a).
- Yttrande handlingsplan klimatanpassning.
- Yttrande över detaljplan för Cikadan 1 m.fl (Hammarbyhöjden).
- Yttrande över förslag till detaljplan för del av Grimsta 1:2.
- Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Farsta 2:1 m.fl., område vid Lingvägen (Samsö).
- Yttrande  handlingsplan för hållbar plastanvändning.
-  Skrivelse Miljöförvaltningen/Stadsdelsförvaltning om nedsågat fågelbo med fågelungar.
-  Skrivelse Miljöförvaltningen om Järva begravningsplats, miljöföroreningars läckage kan
eventuellt spridas till det känsliga vattendraget Igelbäcken.
- Yttrande över förslag till detaljplan för del av Grimsta 1:2.
- Yttrande över cykelstaden – remissversion av cykelplan för Stockholm.

Arbetsgrupper

Ny Grön Stad
Under året har ett möte skett med Ny Grön stad, nätverket har gått på sparlåga under pandemin. Ett
antal aktuella planärenden berördes liksom hur nätverket ska fortsätta framöver.

Stockholms Parkförsvar
Nätverket har gått på sparlåga under pandemin gällande fysiska träffar. Facebooksidan Stockholms
Parkförsvar har dock nästan daglig aktivitet.

Gruppen Trafikval Öst
Aktiviteten pågår genom en e-postlista trafikvalost@googlegroups.com där mycket
informationsutbyte sker varje vecka. Gruppen går i övrigt på sparlåga så länge Östlig förbindelse
ligger på is, vilket den gör nu.

Handla Miljövänligt-gruppen
Handla Miljövänligt-gruppen har under året anordnat fyra Caférep, både digitala och fysiska.
Dessa möten syftar till att inspirera och främja återbruk. Deltagarna kan lappa och laga sina
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trasiga plagg och får tips om hur man förlänger livet på prylar. Caférepen var välbesökta och
det finns ett stort intresse för råd och tips för en mer hållbar konsumtion. Gruppen har även
genomfört ett frö- och sticklingsbyte under våren, en föreläsning/bokprat med författaren till
boken “KliMat – på jakt efter den hållbara maten” samt deltagit i Huddinge kommuns
omställningsvecka.

Kemikaliegruppen
Kemikaliegruppen vill lyfta medvetenhet kring kemikalier i vår vardag och hur man med
kunskap kan göra kloka val som är mån om människa och miljö. Under året har fyra
aktiviteter anordnats: en föreläsningskväll om kemikalier i Östersjön, två inspirerande
hudvårdskvällar samt en föreläsningskväll om hormonstörande kemikalier. Samtliga kvällar
har varit välbesökta och uppskattade. Gruppen har även skickat in ett remissvar till
Stockholms stad om plastanvändning.

Anti scampi-gruppen
Anti scampi-gruppen har legat lågt under året på hemmaplan. Däremot har gruppen haft en
hel del internationella kontakter för att följa upp de ASC-märkta odlingarna (som
rekommenderas i WWF:s fiskeguide), särskilt i Indonesien och Ecuador. De har även talat på
några event via Zoom: I Bangladesh, för att ihågkomma när folkliga protester med
dödsskjutningar stoppade fortsatt expansion av räkodlingar, samt i Colombia och Ecuador för
det nystartade latinamerikanska nätverket för att bevara kustnära marina ekosystem
(mangrove).

Stadsplaneringsgruppen
Arbetsgruppen Stadsplaneringsgruppen startade våren 2021 efter initiativ från medlemmar.
Styrelsen informerade kretsmedlemmarna om möjligheten att deltaga i gruppen. Totalt anmälde sig
27 personer varav 16 hade tillfälle att deltaga vid det första digitala mötet den 6 maj. Arbetsgruppen
har därefter haft 6 möten under året. Mötena har hållits digitala över TEAMS, men när
pandemisituationen tillåtit har gruppen även setts i verkligheten för en kick-off picknick i augusti
och julavslutning under december. För att underlätta arbetet har det bildats tre undergrupper:
planärendegruppen, översiktsplangruppen och stadsutvecklingsgruppen. 
Under året har Stadsplaneringsgruppen bland annat:

 Skickat in samrådsyttranden på detaljplaner och påtalat brister i hänsyn till bland annat
stadens egna styrdokument, policys och barnkonventionen.

 Kommenterat remissversionen av stadens klimatanpassningsplan för bättre utnyttjande av
stadens ekosystemtjänster.

 Gjort en kartläggning om hur staden hanterar stadsträd och upprättat en skrivelse med
rekommendationer till stadens kommande trädplan.

 Påtalat till staden Naturskyddsföreningens lagliga rätt att stå med på sändlistan för yttranden
på detaljplaner.

 Påbörjat uppdateringen av policy för stadsutveckling tillsammans med Klimatgruppen.
 Påbörjat en utvärdering av översiktsplanen i förhållande till "det gröna".  

Ängsgruppen 
Ängsgruppen har som vanligt haft sina aktiviteter vid Ekudden i syfte att sköta ängsmarken där.
Vårfagning, slåtter och höststädning var alla besökta av flera frivilliga krafter. Ängsgruppen bjöd
även in till växtinventering av kretsens äng detta år. 

Älvsjö Miljöråd
Anders Tranberg har suttit som representant i nätverket Älvsjö Miljöråd och deltagit på ett par
möten. Miljörådet har under  året bevakat byggplaner i Solberga och Västberga begravningsplats.



Trädfällningar i samband med kommunens omstöpning av Sjörövarparken och Prästgårdsparken har
Miljörådet invänt emot. Kritiken mot trädfällningarna och parkens bristande planering gällande
hänsyn till vildtulpaner hörsammades till en del i alla fall. Ett slånbuskage räddades genom vårt
alternativ av dragning av cykelbana. Under året har Älvsjö stadsdelsförvaltning och Hägerstens
stadsdelsförvaltning slagits ihop. Fortsatt bevakning av Älvsjöskogen har resulterat i konstaterandet
att stort behov finns av att sanera alla slafsiga färgmarkeringar i Älvsjöskogen samt att träd behöver
befrias från ståltråd där t.ex. orienteringskontroller tidigare suttit.

Ett möte hölls vid Röda stugan i Älvsjöskogen med personer från Miljöförvaltningen och
Stadsdelsförvaltningen där bl.a. Älvsjö Miljöråd deltog. Mötet handlade om utomhusmiljön vid
Röda stugan, gynna artrikedom m.m. En utredning om stugans kulturväxter blev klar under året.

Arbetsgrupper på länsförbundsnivå
Skogsgruppen, Klimatgruppen och Cykelgruppen redovisas i länsförbundets verksamhetsberättelse.
Det kan dock noteras här att länsgrupperna ofta berör Stockholms stad.

Styrelsen för Stockholms Naturskyddsförening i mars 2022
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