Vad gör Naturskyddsföreningen i Nynäshamn?
Det här är några av de största och viktigaste frågorna för oss just nu:
Kalkbrottet i Stora vika

Brottsjön och dess omgivningar är i dag en väldigt vacker plats. Runt den stora, djupa, blågröna
sjön är omgivningarna mycket lämpade och åtråvärda för många växter och djur. Särskilt fjärilar och andra insekter har hittat sitt hem i den miljön. Många av växterna och djuren är sällsynta och finns med på listan över hotade arter. Symbolen för artrikedomen är Apollofjärilen
på bild.
Naturskyddsföreningen jobbar praktiskt i hela området och ägnar sig åt att
vårda ”Fjärilsstigen”, en promenadslinga ca 3 km lång. Nynäshamns kommun arbetar för att
göra Kalkbrottet och dess omgivningar till naturreservat och Naturskyddsföreningen hjälper
till för att göra detta möjligt.
Nu hotas Kalkbrottet, själva sjön, av tömning och därefter lagring av miljödåligt
material. Vi är mitt uppe i en domstolsprocess där Naturskyddsföreningen deltar synnerligen
aktivt, med överklagan och goda skäl för att Miljööverdomstolen ska se de positiva användningsområdena som bättre än miljöstörande verksamheter.

Skogsriket Södertörn

”Skogsriket Södertörn” är benämningen på de stora och relativt opåverkade (och tysta) skogarna
i norra Nynäshamn och södra Haninge, även delar av Huddinge. Det pågår ett samarbete om att
värna dessa områden för framtidens människor och deras behov av rekreation och andhämtning.
En komplikation har uppstått, då kommunledningen och staten planerar en ny stad, med
7 000 nya bostäder. Denna ”ministad” planeras till Segersängsområdet, ganska precis belägen
där vi tänkt oss att ”Skogsriket Södertörn” börjar. Samma typ av ”ministad” utpekas även till Hemfosaområdet, med 10 000 bostäder. Detta område ingår också i Naturskyddsföreningens idé om
”Skogsriket Södertörn”. Detta är alltså statens och kommunernas gemensamma vilja att exploatera vid dessa våra stationsnära pendeltågslinjer. Det är fullt förståligt och klokt att bygga
bostäder nära kollektivtrafik, men här finns motstående intressen mellan att bevara natur och att
bygga bort den.
Naturskyddsföreningen på riksnivå har i ett yttrande till Näringsdepartementet uttryckt sin
oro över att den lagstadgade processen med miljökonsekvensbeskrivningar och naturinventeringar
och samråd, inte följs. Nynäshamns Naturskyddsförening är mycket delaktigt i detta yttrande.

Vad är Naturskyddsföreningen i Nynäshamn?

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn är en organisation som på lokalplanet arbetar på två
fronter; dels med rena naturfrågor, som utflykter i det gröna (exkursioner), slåtter av ängar
och till exempel evenemanget Fjärilarnas dag.
Vi svarar också på remisser och annat från kommunen, landstinget och så klart även på
frågor från allmänheten.
På senare tid har vi mer och mer arbetat med att sätta oss in i samhällsfrågor
med bäring på regionala planer som påverkar vår del av Stockholms län. Det gäller naturåtgärder,
exempelvis slåtter av dikeskanter, som Trafikverket utför. Det gäller vattenfrågor, exempelvis
att stoppa miljödåliga utsläpp i vatten, både i Östersjön och i dess tillflöden. Och sist men inte
minst; värna strandskyddet!

För att kunna göra större nytta behöver vi fler aktiva medlemmar!

Idag är vi c:a 700 medlemmar, men endast ett fåtal som väljer att vara mer aktivt engagerade.
Så nu tar vi tillfället i akt att uppmana dig som vill bidra på något sätt – antingen i det arbete vi
redan påbörjat eller genom att komma med andra idéer!
Kontakta gärna ordförande Eva Dannstedt Branting om du är intresserad och/eller har frågor,
stort som smått. Välkommen till oss!
Mejladress: nynashamn@naturskyddsforeningen.se
Telefon: 070-303 19 48
Titta gärna in på vår hemsida: nynashamn.naturskyddsforeningen.se

