
 1 

 
 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för 2012 
 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Funktionärer 

1.1. Stämmovalda funktionärer 

1.2. Övriga funktionärer 

2. Styrelsearbete 

3. Medlemmar 

4. Informationsspridning 

4.1. Utskick till medlemmarna 

4.2. Hemsidan 

4.3. Massmedia 

5. Aktiviteter för medlemmarna 

6. Projekt 

6.1. Björkbacken/Pettsons hage 

6.2. Fjärilarnas marker i Stora Vika 

6.3. Svampkurs 

7. Skrivelser i planärenden m.m. 

8. Övrigt 

Bilaga A. Vår- och sommarprogrammet 

 



 2 

1. Funktionärer 
 

1.1. Stämmovalda funktionärer 
 

 T.o.m. årsstämman 2012 Fr.o.m. årsstämman 2012 Mandat utgår 

vid årsstämman 

Styrelse 

Ordförande 

Kassör 

Sekreterare 

Ledamot 

 

 

Suppleanter 

 

Tore Söderqvist 

Staffan Lundquist 

Malena Karlsson 

Lisa Lundin 

Gun Svedman 

 

Elisabeth Olsson Adolfsson 

 

Tore Söderqvist 

Staffan Lundquist 

Malena Karlsson 

Lisa Lundin 

Gun Svedman 

 

Elisabeth Olsson Adolfsson 

Bengt-Åke Johansson 

 

2014 

2013 

2014 

2013 

2013 

 

2013 

2013 

 

Valberedning Anders Björlin (sam.k.) 

Erik Läppälä 

Styrelsen 2013 

 

 

Revisorer 

 

 

Suppleant 

Anders Björlin 

vakant 

 

Jan Norlin 

Jan Ohlsson 

Anders Björlin 

 

vakant 

2013 

2013 

 

 

 

 

1.2. Övriga funktionärer 
 

Hemsidesansvarig: Jan Norlin. 

Representant i styrelsen för Himmerfjärdens och Kaggfjärdens vattenråd: Tore Söderqvist. 

 

 

2. Styrelsearbete 
 

Styrelsen har hållit styrelsemöten den 12 januari, 27 februari, 7 maj, 7 juni, 16 augusti, 17 

september och 8 oktober och i övrigt haft kontakter via telefon, e-post och i anslutning till 

medlemsaktiviteterna. 

 

 

3. Medlemmar 
 

Följande tabell visar medlemsantalet per 31 december under åren 2001-2010: 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Huvudmedlemmar 315 336 323 313 305 314 315 343 366 396 

Familjemedlemmar 127 198 182 172 186 205 210 217 218 249 

Totalt 

medlemsantal 

442 534 505 485 491 519 525 560 584 645 

Procentuell 

förändring 

 +21 % -5 % -4 % +1 % +6 % +1 % +7 % +4 % +10 % 
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Från och med 2011 började Svenska Naturskyddsföreningen räkna sitt medlemsantal på ett 

nytt sätt, nämligen som det totala antalet personer som varit med i föreningen någon gång 

under året. Det är detta medlemsantal som används som underlag för den återbäring som NNF 

får från Svenska Naturskyddsföreningen, för 2012 20 kr per fullbetalande medlem plus 

3500 kr som ett fast belopp. Situationen 2011 respektive 2012 var följande: 

 

2011: 429 fullbetalande och 297 familjemedlemmar, dvs. totalt 726 medlemmar.  

2012: 406 fullbetalande och 285 familjemedlemmar, dvs. totalt 691 medlemmar. 

 

Återbäringen till NNF för 2012 blir således 406x20 + 3500 = 11620 kr. 

 

Medlemsantalet minskade således mellan 2011 och 2012 med 5 %. Detta kan jämföras med 

våra närmaste grannkretsar i Haninge och Botkyrka-Salem. Medlemsantalet i Haningekretsen 

minskade från 1723 till 1672 personer (-3 %), och medlemsantalet i Botkyrka-Salemkretsen 

minskade från 1724 till 1706 personer (-1 %). 

 

4. Informationsspridning 
 

4.1. Utskick till medlemmarna 
 

Ett samlat utskick per vanlig post och e-post gjordes till medlemmarna under året: vår- och 

sommarprogrammet. Programmet finns i bilaga A. Programmet lades dessutom ut på NNF:s 

hemsida. 

 

4.2. Hemsidan och Facebook 
 

NNF:s hemsida (www.naturskyddsforeningen.se/nynashamn) är ett viktigt instrument för att 

sprida information om föreningens arbete. Jan Norlin har varit ansvarig för hemsidan under 

2012 och dels utvecklat dess utformning och dels löpande lagt in nytt material, exempelvis 

information om föreningens programpunkter och skrivelser. 

 

Under 2012 började NNF dessutom använda sin Facebook-sida mer aktivt för att informera 

om vad som händer i föreningen. I slutet av 2012 hade 31 personer gillat NNF:s sida, som har 

följande adress: www.facebook.com/nynashamnsnaturskyddsforening.  

 

4.3. Massmedia 
 

Information om programpunkter förs vanligen in som föreningsmeddelanden i Nynäshamns 

Postens föreningsspalt. Ibland tar NP även in programpunkterna i "På Gång"-spalten. 

 

Under året publicerades bland annat följande nyhetsartiklar i vilka NNF nämndes: 

 ”Vattnets kvalitet oroar många om Hamnviken bebyggs” (NP 23 mars 2012) 

 ”Fjärilsspaning i Vika” (NP 8 juni 2012) 

 ”Många ville se fjärilar i Vika” (NP 12 juni 2012) 

 ”Gräsliga växter i Fattigstugan” (NP 27 juli 2012) 

 ”Strandnära hus i Hamnvik ifrågasätts: Manifestation för strandskyddet hålls på 

Lövhagen” (NP 9 november 2012) 

http://www.naturskyddsforeningen.se/nynashamn
http://www.facebook.com/nynashamnsnaturskyddsforening
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Dessutom publicerades följande insändare/föreningsreferat skrivna av funktionärer i NNF: 

 ”Strandskyddsmanifestation mot exploatering i Hamnviken” av Lisa Lundin (NP 16 

november 2012) 

 ”Naturvård kan minska fästingfaran” av Tore Söderqvist (NP 4 december 2012) 

 

5. Aktiviteter för medlemmarna 
 

Måndagen den 19 mars: Årsmöte i Nynäshamns Segelsällskaps klubbhus, Nynäshamn. Efter 

årsmötet visades Stefan Jarls film Underkastelsen, som handlar om konsekvenserna för 

människa och miljö av det kemikaliesamhälle vi lever i. Tio deltagare. 

 

Lördagen den 24 mars: Röjning i Pettsons hage, se även avsnitt 6.1. En deltagare. 

 

Torsdagen den 12 april: Nynäshamns Ornitologiska Förening gav NNF:s medlemmar 

möjlighet att följa med på ugglevaka. Besök till Östra Styran, badstranden vid Stora Vika och 

Berga ängar. Guide: Jan Ohlsson. 

 

Söndagen den 10 juni: Fjärilarnas Dag i Stora Vika med Maria Landin och Göran Palmqvist 

som guider, se även avsnitt 6.2. Cirka 60 deltagare. 

 

Måndagen den 27 augusti: Slåtter i Pettsons hage tillsammans med lärare, elever och föräldrar 

från Sunnerbyskolan, se även avsnitt 6.1. Cirka 40 deltagare. 

 

Fredagen den 21 september och lördagen den 22 september: Kurs om vedsvampar och 

taggsvampar med Hans-Göran Toresson som ledare. Introduktion inomhus på fredagskvällen 

(19 deltagare) i NSS:s klubbhus, Nynäshamn, och fältdag på lördagen (15 deltagare) i 

skogarna vid Transjön i nordvästra Sorunda. 

 

Söndagen den 21 oktober: Röjning i Fjärilarnas Marker i Stora Vika, se även avsnitt 6.2. Fem 

deltagare. 

 

Söndagen den 11 november. Strandskyddsmanifestation på Lövhagen i samarbete med 

Arbetsgruppen mot exploatering av Hamnviksområdet och Nynäshamns Ornitologiska 

Förening. Först promenad från Hamnvikens badstrand till Lövhagen med Lisa Lundin, Kerstin 

Spetz och Gun Svedman som ledare. Sedan samling på övervåningen till Lövhagens café. Där 

hölls en informations- och frågestund om Hamnviksprojektet under ledning av Tore 

Söderqvist. I lokalen visades foton från Hamnviksområdet tagna av Inga Palmér samt 

Arbetsgruppens utställning Varför? Dessutom inleddes en namninsamling för bevarat 

strandskydd vid Hamnviken. Ca 30 personer deltog på promenaden och totalt deltog 60 

personer under dagen.  

 

6. Projekt 
 

6.1. Björkbacken/”Pettsons hage” 
 

NNF fortsatte under 2012 med sitt bidrag till skötseln av hagmarken Björkbacken (”Pettsons 

hage”) vid Torp i Sorunda. Den natursköna hagen har höga naturvärden som hotas av 
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igenväxning. Sedan 1990-talet har den varit föremål för naturvård i samarbete med 

Sunnerbyskolan och Naturskolan i Nynäshamn, med den privata markägarens goda minne. 

NNF hoppas kunna bidra till en hävd av hagen som bevarar och berikar dess naturvärden. 

Skötselplanen är tillgänglig för nedladdning via NNF:s hemsida. 

 

Två medlemsaktiviteter anordnades i Pettsons hage under 2012: Röjning (24 mars) och slåtter 

tillsammans med lärare, elever och föräldrar från Sunnerbyskolan (27 augusti).  

 

6.2. Fjärilarnas Marker i Stora Vika 
 

NNF driver tillsammans med Nynäshamns kommun projektet Fjärilarnas Marker i Stora 

Vika, som har finansierats av statliga naturvårdsmedel (LONA). Projektet går bland annat ut 

på att gynna den rika insektsfaunan runt kalkstensbrottet genom röjningar samt att utforma en 

natur- och kulturstig som med hjälp av skyltar informerar om området. Nynäshamns kommun 

ansökte hos Länsstyrelsen om nya LONA-medel våren 2010 för perioden 2010-2013 med 

NNF som medfinansiär i form av fortsatt ideellt arbete. Ansökan godkändes av Länsstyrelsen. 

 

På Fjärilarnas Dag den 10 juni guidades cirka 60 deltagare längs natur- och kulturstigen av 

Maria Landin och Göran Palmqvist.  

 

I övrigt ansvarade NNF bl.a. för följande under 2012: 

 Borttagande av sly längs vägkanter med hjälp av NNF:s motorröjsåg. 

 Förslag till kommunen om prioriteringar beträffande röjningsinsatser. 

 Inspektion av skyltarnas status efter vintern. 

 Slyröjning på hällmarker. 

 Hjälp att förverkliga Trafikverkets uppsättning av en permanent vägskylt med texten 

”Naturstig” vid landsvägen till Stora Vika 

 

Dessutom inleddes under 2012 ett arbete med att ta fram en ansökan om ett nytt projekt för 

Fjärilarnas Marker, den här gången inriktat mot barn och ungdomar. Projektet skulle kunna 

finansieras av anslag genom EU Leader Uross (Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård). 

Därför anordnades den 30 oktober ett möte mellan Susanne Ortmanns (verksamhetsledare för 

EU Leader Uross), Therese Lindgren (ansvarig tjänsteman vid Nynäshamns kommun för 

Fjärilarnas Marker) och Pascale Lacroix, Lisa Lundin och Tore Söderqvist från NNF. 

 

6.3. Svampkurs 
 

Den 16-17 september 2012 organiserade NNF och Naturskyddsföreningens kretsar i 

Botkyrka-Salem, Haninge, Huddinge, Tyresö och Södertälje en kurs i Steget Före-metoden 

med Mats Karström som ledare. Som en Steget Före-metoden är ett sätt att med hjälp av 

signalarter identifiera skogar med höga naturvärden. Som en fördjupning beträffande 

vedsvampar och taggsvampar som signalarter arrangerade NNF 21-22 september 2012 en kurs 

med mykologen Hans-Göran Toresson som ledare. Kursen inleddes med bildvisning på 

fredagskvällen (19 deltagare) i NSS:s klubbhus, Nynäshamn, och fältdag på lördagen (15 

deltagare) i skogarna vid Transjön i nordvästra Sorunda. Kursen finansierades genom bidrag 

från Nynäshamns kommuns miljö- och klimatfond. 
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7. Skrivelser i planärenden m.m. 
 

NNF bevakar pågående planärenden m.m. och deltar i samråd efter förmåga. NNF:s skrivelser 

under 2012 var följande: 

 Synpunkter på Nynäshamns kommuns förslag till detaljplan för bostadsområde söder om 

Hamnviken i Nynäshamn. 

 Yttrande beträffande Mark- och miljödomstolens mål M 2414-12, Stockholms Hamn AB 

angående tillstånd till anläggande och drift av hamn vid Norviksudden, Nynäshamns 

kommun samt ansökan om dispens för dumpning av muddermassor. 

 

Skrivelserna finns redovisade nedan. Både för Hamnviksprojektet och Norviksprojektet finns 

nu en lång historia av skrivelser.  

 

Beträffande Hamnviksprojektet (bostadsområde på strandskyddad mark söder om 

Hamnviken) har sammanfattningsvis följande hänt: 

 29 december 2004: NNF gav synpunkter till Nynäshamns kommun på kommunens förslag 

till detaljplaneprogram. 

 9 mars 2006: NNF gav synpunkter till Länsstyrelsen i Stockholms län på Nynäshamns 

kommuns ansökan om upphävande av strandskydd. 

 7 augusti 2006: NNF överklagade Länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet till 

regeringen. (NNF:s överklagande togs dock inte upp till prövning pga att regeringen inte 

bedömde att NNF var sakägare. Regeringen biföll dock Naturvårdsverkets överklagan och 

upphävde Länsstyrelsens beslut.) 

 6 mars 2012: NNF gav synpunkter till Nynäshamns kommun på kommunens förslag tilll 

detaljplan (se nedan). 

 

Beträffande Norviksprojektet (storhamn vid Norvik) är läget i korthet följande: 

 10 december 2009: Miljödomstolen beslutade att avslå Stockholms Hamn AB:s ansökan 

om tillstånd till hamnverksamhet. Stockholms Hamn AB överklagade beslutet till 

Miljööverdomstolen. 

 22 december 2010: Miljööverdomstolen beslutade att upphäva Miljödomstolens avslag 

och istället godkänna Stockholms Hamn AB:s något modifierade ansökan. Ett antal 

sakägare överklagade beslutet till Högsta Domstolen, som dock inte gav 

prövningstillstånd. Ärendet gick därför tillbaka till Mark- och miljödomstolen, som ska 

ska fastställa villkor för hamnens anläggande och drift. Detta villkorsmål öppnades under 

2012 och NNF:s yttrande nedan gäller detta mål. 

 NNF agerar tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stockholms län i Norviksärendet. 

Utgångspunkten för NNF:s agerande har varit de synpunkter som Naturskyddsföreningen i 

Stockholms län gav under 2005 på kommunens förslag till detaljplaneprogram för 

Norviksområdet. Dessa synpunkter presenterades vid ett möte om Norviksplanerna med 

NNF:s medlemmar den 1 december 2005. De närvarande medlemmarna hade inga 

invändningar mot synpunkterna. NNF:s styrelse beslutade den 2 februari 2006 att anta 

Länsförbundets synpunkter som NNF:s synpunkter. De olika skrivelser som 

Naturskyddsföreningen i Stockholms län och NNF har lämnat under årens lopp utgör ett 

omfattande material och de flesta finns tillgängliga på NNF:s hemsida. 

 

 

 *  
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Nynäshamns kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

141 89 Nynäshamn      6 mars 2012 

 

 

Synpunkter på detaljplan för del av Lövhagen 1:10 m.fl., Hamnvik, ny stadsdel i Nynäshamn 

 

Vi har tagit del av samrådshandlingen med dnr 2001.1414 (december 2011)  och lämnar härmed följande 

synpunkter. 

 

Vi konstaterar till att börja med att vi finner att den föreslagna detaljplanen inte skiljer sig på något avgörande sätt 

från det tidigare detaljplaneprogrammet. I stort sett kvarstår därför de synpunkter som vi gav 2004-12-29 på 

detaljplaneprogrammet. 

 

Vi konstaterar att: 

 Området ingår i riksintresset för friluftsliv enligt MB 3 kap. och riksintresset för kustområdet och 

skärgården enligt MB 4 kap. 

 Området har stor lokal betydelse som rekreationsområde på grund av dess närhet till centrala 

Nynäshamn och eftersom det är en del av Lövhagenområdet. 

 Större delen av området omfattas av strandskydd om 300 meter på land och 100 meter ut i vattnet från 

strandlinjen. 

 Området har stora naturvärden som till övervägande del skulle påverkas negativt av exploateringen. De 

övervägande negativa konsekvenserna framgår av miljökonsekvensbeskrivningen, s. 47-56. 

 Jämförelsen med alternativa områden för ny bostadsbebyggelse i Nynäshamns stad (utanför 

Hamnviksområdet) och i kommunen i övrigt begränsar sig till bebyggelse vid sjön Fjättern. Denna 

jämförelse är otillräcklig. 

 

För att förverkliga detaljplanen måste det befintliga strandskyddet upphävas. För att detta ska vara möjligt måste 

särskilda skäl till upphävande finnas. Detaljplanen hävdar att utvecklingsmöjligheterna för tätorten Nynäshamn, 

byggandet av fler bostäder och en ökad tillgänglighet till strandlinjen för allmänheten motiverar ett upphävande 

av strandskyddet. Vi menar att detta inte utgör tillräckliga skäl för att upphäva strandskyddet. Vi vill påminna om: 

1. att allmänheten redan i nuläget har allemansrättslig tillgång till stranden 

2. att strandskyddsbestämmelserna även syftar till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 

och i vatten (MB 7 kap. 13 §, 2 st., punkt 2).  

 

Beträffande den andra punkten ovan står det utom allt tvivel att ett genomförande av detaljplanen skulle 

försämra livsvillkoren för områdets djur- och växtliv. Dels påverkas naturvärdena till lands till övervägande del 

negativt (MKB, s. 47-56) och dels konstaterar MKB:n (s. 61-63) att Hamnvikens vattenmiljö kommer att påverkas 

negativt till följd av ökad närsaltstillförsel, ökad motorbåtstrafik samt grumling och utsläpp under själva byggtiden. 

Försämringen av vattenmiljön riskerar även att påverka Hamnvikens badvattenkvalitet negativt, vilket skulle 

minska områdets rekreationsvärden och även påverka befintliga bad vid Hamnviken. Dessutom kommer själva 

exploateringen till lands att minska områdets höga kvaliteter som rekreationsområde för boende i och besökare 

till Nynäshamn. 

 

Vi vill i sammanhanget påpeka att det i MKB:n (s. 34) hävdas att ”det främsta syftet med strandskyddet är att 

trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv” (vår kursivering). I själva verket nämner 

strandskyddsbestämmelserna i MB 7 kap. 13 §, 2 st. ingenting om vilket av strandskyddsbestämmelsernas två 

syften som är det ”främsta”. Att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten är med andra 

ord ett lika viktigt syfte som att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi att detaljplanen inte godkänns och att kommunen avstår från att 

lämna in ansökan om upphävande av strandskydd till länsstyrelsen. 
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Vi anser vidare att: 

 Den skötsel för områden med höga naturvärden som föreslås i MKB bör bli verklighet även om 

bebyggelseprojektet inte blir av. 

 Om bebyggelseprojektet inte blir av bör områdets utveckling istället baseras på den potential för 

besöksnäring som dess natur- och rekreationsvärden ger. 

 Det är visserligen lovvärt att göra den mellersta och södra delen av Lövhagenhalvön till naturreservat, 

men detta torde i praktiken inte leda till någon stor förändring, eftersom det föreslagna området för 

naturreservat har så stora natur- och rekreationsvärden att en exploatering i vilket fall som helst är 

utesluten. 

 Det är mycket tveksamt om Hamnviksvägen håller för den ökade trafik som skulle följa av 

exploateringen. 

 

Med vänlig hälsning 

NYNÄSHAMNS NATURSKYDDSFÖRENING 

 

 *  

 

Nacka tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen 

Box 1104 

131 26 Nacka Strand 

mmd.nacka@dom.se     13 november 2012 

 

YTTRANDE. Mål M 2414-12, Stockholms Hamn AB angående tillstånd till anläggande och drift av hamn 

vid Norviksudden, Nynäshamns kommun samt ansökan om dispens för dumpning av muddermassor. 

 

Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Naturskyddsföreningen i Nynäshamn (föreningarna) anser och har 

tidigare framfört att Norvik inte är en lämplig plats för den planerade hamnen. Föreningarna är således emot att 

hamnen byggs. Men om hamnen skulle byggas bör den så göras med största möjliga miljöhänsyn därav 

föreningarnas yrkanden nedan. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns Vattendistrikt beslutade 2009-12-16 att fastställa miljökvalitetsnormerna 

God ekologisk status 2021 och God kemisk ytvattenstatus 2015 för den vattenförekomst som vattnen vid Norvik 

tillhör (SE585797-181090). Detta innebär att den ekologiska statusen under åren fram till 2021 måste förbättras 

från måttlig till god och att den kemiska ytvattenstatusen under åren fram till 2015 inte får försämras. Hur den 

sökta verksamheten kan bidra till att uppfylla dessa miljökvalitetsnormer är hittills inte utrett. Tvärtom menar 

Nynäshamns kommun i sitt yttrande till Miljööverdomstolen 2010-10-13 (aktbilaga 103 M10319-09, s. 4) att 

denna miljökvalitetsnorm inte kommer att kunna behållas när hamnen byggs. Vi yrkar därför att mark- och 

miljödomstolen förordnar sakkunniga myndigheter att utreda huruvida den sökta verksamheten är förenlig med 

uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna och vilka villkor som i så fall måste gälla för att miljökvalitetsnormerna ska 

kunna uppfyllas. Vi yrkar vidare att vi och andra berörda sedan utifrån myndigheternas utredning ges tillfälle att 

inkomma med yttrande i målet.  

 

Störningar på vattenmiljö och risk för spridning av föroreningar 

Vi vill understryka att omfattande hamnanläggningsarbeten (inklusive muddring) och senare driften av hamnen 

och fartygsrörelser kommer att utgöra en betydande störning på vattenmiljön. Vi vill i detta sammanhang också 

påpeka att stora mängder oljeförorenade massor har påträffats i bottensedimenten utanför det närbelägna 

oljeraffinaderiet tillhörande Nynas AB (jfr Dagens Industri 2011-02-25). Det är välkänt att det finns en risk för att 

propellerrörelser leder till spridning av föroreningar från bottensediment. Vi yrkar därför att sökanden föreläggs 

att närmare utreda hur hamnverksamheten med tillhörande sjöfart riskerar att störa vattenmiljön och sprida 

föroreningar. Vidare yrkar vi att vi, sakkunniga myndigheter och andra berörda ges möjlighet att granska 

mailto:mmd.nacka@dom.se
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sökandens utredning och utifrån denna granskning inkomma med yttrande i målet. 

 

Naturvärden 

Den tilltänkta anläggningen av hamnen och hamnverksamheten riskerar att påverka dokumenterat höga 

naturvärden. Till lands finns inom det tilltänkta hamnområdet flera nyckelbiotoper, t.ex. Norviksholmen. I 

vattenområdet finns ålgräsängar och blåstångsbälten som har stort värde för den biologiska mångfalden i 

kustvattnen. Vi yrkar att sökanden föreläggs att utreda hur det skulle vara möjligt att bevara områden med höga 

naturvärden till lands och i vattnet och vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att kompensera för eventuella 

förluster. Vidare yrkar vi att vi, sakkunniga myndigheter och andra berörda ges möjlighet att granska sökandens 

utredning och utifrån denna granskning inkomma med yttrande i målet. Ett exempel på sådana åtgärder skulle 

kunna vara plantering av ålgräs i närliggande områden i minst lika stor omfattning som de som skulle gå 

förlorade till följd av anläggandet av hamnen och hamnverksamheten. 

 

Godstransporter till lands 

För att oacceptabla konsekvenser beträffande risker för miljö och hälsa inte ska uppstå till följd av omfattande 

lastbilstrafik är det nödvändigt att så stor del som möjligt av godset till och från hamnen fraktas med tåg. Allmänt 

yrkar vi därför att sökanden kompletterar tidigare utredningar om lastbils- och tågtrafik till och från hamnen i syfte 

att presentera ett så aktuellt underlag som möjligt. Mer specifikt yrkar vi följande: 

 Vad vi kan se uppgav sökanden i den ansökan som låg till grund för Miljödomstolens och 

Miljööverdomstolens domar att 25 procent av godset når/lämnar hamnen med tåg. Eftersom det är 

önskvärt ur miljö- och hälsoskäl att maximera andelen gods som fraktas med tåg bör sökanden 

föreläggas att utreda hur denna andel kan ökas över tiden. Vidare yrkar vi att sökanden föreläggs att 

framlägga en plan som med realism beskriver hur andelen gods med tåg uppnås. Vidare yrkar vi att vi, 

sakkunniga myndigheter och andra berörda ges möjlighet att granska sökandens utredning och utifrån 

denna granskning inkomma med yttrande i målet. Vi yrkar att mark- och miljödomstolen därefter 

fastställer villkor gällande vilken minimiandel av godset till och från hamnen som ska fraktas med tåg. Vi 

konstaterar att denna minimiandel inte kan understiga 25 procent. 

 Särskilt svåra lokala konsekvenser beträffande risker för miljö och hälsa kan förväntas uppstå längs väg 

225 om andelen tung trafik ökar. Sökanden har i den miljökonsekvensbeskrivning som låg till grund för 

tidigare domar förutsatt att en begränsning mot tung trafik på väg 225 kan införas. Vi yrkar att sökanden 

föreläggs att utreda hur denna begränsning ska införas. Vidare yrkar vi att vi, sakkunniga myndigheter 

och andra berörda ges möjlighet att granska sökandens utredning och utifrån denna granskning 

inkomma med yttrande i målet. Vi yrkar att mark- och miljödomstolen därefter föreskriver villkor som 

innefattar en sådan begränsning. 

 

Friluftslivet till sjöss 

Vi konstaterar att sökanden hittills inte närmare har analyserat konsekvenserna av hamnen och tillhörande 

sjötrafik för det rörliga friluftslivet till sjöss och har därför inte visat att påverkan på rekreation och friluftsliv inom 

riksintresset Kust och skärgård (4 kap. miljöbalken) är obetydlig. Vi yrkar att sökanden föreläggs att utreda hur 

påverkan på det rörliga friluftslivet till sjöss kan göras obetydlig. Vidare yrkar vi att vi, sakkunniga myndigheter 

och andra berörda ges möjlighet att granska sökandens utredning och utifrån denna granskning inkomma med 

yttrande i målet. Vi yrkar att mark- och miljödomstolen därefter fastställer villkor för påverkan på det rörliga 

friluftslivet till sjöss så att denna påverkan faktiskt blir obetydlig. 

 

Dumpning av muddermassor 

Enligt miljöbalken får ingen dumpa avfall inom Sveriges sjöterritorium. Förutom miljöbalken regleras dumpning till 

havs också av internationella konventioner som Londonkonventionen och Londonprotokollet samt regionala 

konventioner som Oslo-Pariskonventionen (OSPAR) och Helsingforskonventionen (HELCOM). Endast i särskilda 

fall ska dispens kunna ges. Dumpning är inte heller en optimal lösning så materialet hellre bör återvinnas eller 

tas om hand på annat sätt. 

Dumpning av avfall får inte påverka något av de 16 miljökvalitetsmål som är beslutade av riksdagen och här ska 

särskilt målen Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård särskilt beaktas. Kan sökanden 

verkligen garantera att dumpningen inte äventyrar berörda miljökvalitetsmål? Vi yrkar att sökanden föreläggs att 
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utreda hur dumpningen kan utformas för att inte äventyra miljökvalitetsmålen. Vidare yrkar vi att vi, sakkunniga 

myndigheter och andra berörda ges möjlighet att granska sökandens utredning och utifrån denna granskning 

inkomma med yttrande i målet. Om sökanden inte kan visa att dumpningen inte äventyrar berörda 

miljökvalitetsmål yrkar föreningarna på att tillstånd inte ges till dumpning av muddermassor till havs. 

 

Slutligen vill vi tillägga att ifall fråga om verkställighetsförordnande och igångsättningsmedgivande blir aktuell, 

yrkar vi att varken verkställighetsförordnande eller igångsättningsmedgivande ska medges. Ett sådant 

förordnande och/eller medgivande är inte rimligt med tanke på de mycket omfattande och oåterkalleliga effekter 

på naturmiljön som anläggningen av hamnen skulle medföra även i ett inledande anläggningsskede. 

 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN 

NYNÄSHAMNS NATURSKYDDSFÖRENING 
 

 

8. Övrigt 
 

Några exempel på annat som NNF gjorde under 2012: 

 Inte minst på grund av Nynäshamns kommuns köp av Stockholms stads stora 

skogsområden i nordvästra delen av kommunen har NNF engagerat sig i skogsfrågor och 

även haft samrått med Nynäshamns Ornitologiska Förening om detta. NNF har bl.a. 

försökt få klarhet i vem på kommunen som har ansvar för naturvårdsfrågor gällande 

skogar. Kommunen har hänvisat till upphandling av ny skogsförvaltare (som 2013 visade 

sig bli Skogssällskapet). Den 3 februari uppvaktade Gun Svedman, Tore Söderqvist och 

Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län, kommunalrådet 

Anna Ljungdell för att informera om skogarnas höga naturvärden och om möjligheten att 

få statsbidrag vid inrättande av naturreservat. 

 NNF bekymrade sig för att det goda initiativet av två elever (Gabrielle Carlsson och Sofia 

Wahlström) vid Nynäshamns gymnasium att anlägga en snorkelled vid Drottningviken 

skulle gå ett dystert öde till mötes på grund av bristande underhåll. Därför ansökte NNF 

2012 om medel från kommunens miljö- och klimatfond för underhåll av leden under 2012. 

Kommunen avslog dock denna ansökan. 

 Gun Svedman deltog som NNF:s representant i konferensen Rovdjurens ekologi den 17 

april. 

 

Avslutningsvis vill styrelsen ge alla som har gjort insatser för föreningen under 2012 ett stort 

tack. 

 

Nynäshamn den 8 april 2013 

 

 

 

Malena Karlsson      Lisa Lundin  Staffan Lundquist 

 

 

 

Gun Svedman      Tore Söderqvist   
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Bilaga A. Vår- och sommarprogrammet 
 

 
 
 

Vår- och sommarprogram 2012 
 
 

Varmt välkommen till våra programpunkter! Du är även välkommen till aktiviteter som andra 

kretsar i Naturskyddsföreningen anordnar. Sök information på 

www.naturskyddsforeningen.se. Besök också vår hemsida 

www.naturskyddsforeningen.se/nynashamn! Där får du viktig information om 

programpunkter, lokala miljö- och naturfrågor och om NNF:s yttranden i olika planärenden i 

kommunen. 

 

  Måndag 19/3: Årsmöte och Underkastelsen 
Nynäshamns Segelsällskaps klubbhus, Strandvägen, Nynäshamn, 18.30. Vi kallar alla 

medlemmar till årsmöte. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Efter årsmötet kommer vi att visa 

Stefan Jarls omtalade film Underkastelsen, som handlar om konsekvenserna för människa 

och miljö av det kemikaliesamhälle vi lever i. Vi vill apropå detta också tipsa om 

Naturskyddsföreningens senaste årsbok Den flamsäkra katten. För fikaplaneringens skull: 

Anmäl ditt deltagande till Tore Söderqvist (076-2475796, nynatur@hotmail.com) senast 

söndag 18/3. 
 

  Lördag 24/3: Röjning i Pettsons hage 
Pettsons hage/Björkbacken, Torp, Sorunda, 10.30. Kom och hjälp till att röja sly – varje litet 

handtag är välkommet! Hagen gränsar mot åkern. Följ Slätkärrsvägen och vik in till höger på 

en liten grusväg. Medtag matsäck, och ta även gärna med såg, grensax eller yxa. 

Upplysningar: Tore Söderqvist (076-2475796).  

 

  Torsdag 12/4: Vårfåglar och ugglevaka 

Nynäshamns Ornitologiska Förening (NOF, www.nynof.se) ger oss den här kvällen möjlighet 

att följa med på ugglevaka och även se och höra andra vårfåglar. Att höra ugglor en vårkväll 

brukar vara en stor naturupplevelse, så missa inte detta! Samling 18.15 vid parkeringen vid 

Östra Styrans fågeltorn. Ta gärna med matsäck. För samåkning från Nynäshamn: Samling vid 

parkeringen vid Elon i Kullsta (mitt emot Shell) 17.50 för avfärd senast 18.00. För mer 

information och ev. senare anslutning, ring exkursionsledare Jan Ohlsson (070-6372825). 

 

  Söndag 10/6: Fjärilarnas Dag i Stora Vika 
2007 invigdes en natur- och kulturstig som löper runt kalkstensbrottet i Stora Vika. Sedan 

dess har vi årligen firat Fjärilarnas Dag på försommaren. Du guidas runt stigen av 

fjärilsexperten Göran Palmqvist och kommunantikvarie Maria Landin. Det brukar alltid dyka 

upp någon intressant fjäril att titta närmare på – håll ögonen öppna! Du kan även när som helst 

ta din egen promenad längs stigen och ta del av dess tavlor, som berättar om traktens rika 

fjärilsfauna och andra naturvärden samt dess historia. Samling 11.00 vid P-platsen en bit in på 

http://www.naturskyddsforeningen.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/nynashamn
mailto:nynatur@hotmail.com
http://www.nynof.se/
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-infarten till gamla cementfabriken. Medtag matsäck. Upplysningar: Tore Söderqvist (076-

2475796).  

 

  Slåtter i Pettsons hage 
Slåttern blir i månadsskiftet aug/sep – håll utkik på hemsidan och i NP. Upplysningar: Tore 

Söderqvist (076-2475796).  

 

  Vill du vara volontär?  Vi söker som vanligt efter fler som vill göra insatser för 

naturen. Både naturen och vi behöver hjälp, och såväl små som stora insatser är välkomna! Du 

är t.ex. välkommen att arrangera programpunkter som intresserar dig, delta i naturvården i 

Fjärilarnas Marker i Stora Vika och i Pettsons hage vid Torp i Sorunda, eller engagera dig i 

någon lokal miljöfråga. Om du är det minsta intresserad, tveka inte att kontakta Tore 

Söderqvist (076-2475796, nynatur@hotmail.com).  

 

  Röjningstelefonen  Du kan hjälpa oss med naturvården i Fjärilarnas Marker i 

Stora Vika och i Pettsons hage vid Torp i Sorunda genom att t.ex. ta bort sly med hjälp av såg 

eller grensax. Det här kan du göra en stund vilken dag som helst! Kontakta Tore 

Söderqvist (076-2475796), så får du närmare instruktioner. 

 

 (Tips om) bidrag är välkomna!  Vi är mycket tacksamma för det ekonomiska 

bidrag du ger till vår verksamhet genom att betala medlemsavgiften till 

Naturskyddsföreningen. En andel av denna förs nämligen vidare till NNF, närmare bestämt ca 

20 kr per år och medlem från våra ungefär 700 medlemmar. Men med mer pengar skulle vi 

kunna göra mer naturvård. Om du har tips om lämpliga fonder och andra källor till bidrag är 

du välkommen att höra av dig. Du är förstås även välkommen att ge ett frivilligt bidrag till vår 

verksamhet. Vårt plusgirokonto är 13 52 09-5. 

 

  Vill du ha utskick per e-post i stället? 
Hör av dig med ett mejl till nynatur@hotmail.com. 

 

mailto:nynatur@hotmail.com
mailto:nynatur@hotmail.com

