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ARBETE

H-G har fortsatt med projekten på SLU: hand-
ledning för Matilde från Nicaragua och Olavi 
från Estland. Tillsammans med Anders Hed-

lund är H-G också bollplank åt SKB (Svensk 
Kärnbränslehantering) i deras arbete med 
miljökonsekvensbeskrivningen för slutförvar 
av utbränt kärnbränsle. Uppgiften som ”moni-
toringgrupp” i Vietnam tillsammans med Stina 
Lundström går mot slutet. H-Gs sista resa till 

Hanoi för att delta i det sista årsmötet inom 
projektet ”National Hydropower Plan” för 
Vietnam, genomfördes i månadsskiftet oktober 
- november.

Jobbet åt Hallandsåskommittén är antagligen 
också i slutfasen. H-Gs uppgift där har varit 
som expertgranskare åt kommittén då det 
gäller det ekologiska kontrollprogrammet.

Den 14 december var H-G opponent på en 

avhandling vid SLU, Alnarp om kompen-
sationsåtgärder i vägplaneringen. Det var 
Kristina Rundcrantz, doktorand på SLU och 
deltidsanställd på Vägverket som då försvarade 
sin avhandling. Både opponent och respondent 
fi ck godkänt.

Hans-Georg har också huggit in på några 
projekt på fi rman, bl.a. förberedelse för MKB 
av en ny hamnanläggning på Bromskär, Blidö, 
och värdering av ett eventuellt utbyggnadsom-
råde i kvarteret Tippen, Bandhagen.

Under året blev till slut antologin ”MKB – Per-
spektiv på miljökonsekvensbeskrivning” klar. 
H-G har jobbat ett drygt år med det redak-

tionella. Han har också skrivit fl era kapitel. 
Antologin har givits ut av Studentlitteratur.

Medan H-G har arbetat med stora projekt och 
utomlands och har Sonia arbetat med små pro-
jekt och de fl esta i stockholmstrakten. Våren 
och sommaren var en intensiv tid med med en 
hel del fältarbete bl.a. för att uppdatera några 
skötselplaner (Solbergaskogen och Majrosko-
gen). Skötselplaner som Nina Löfvenhaft ur-
sprungligen tog fram, men som nu hade nötts 
av tidens tand. Då Sätra stall fl yttar inom natur-
reservatet Sätraskogen behövde även Sätrasko-
gens skötselplan fördjupas och uppdateras.  
Några andra skötselplaner som har tagits 



fram är för Beckahagens park i Bandhagen, 
Hagdalen i Hagsätra och Årstabäcken i Årsta. 
Den senare skötselplanen gjordes i samarbete 
med Bosse Lierud på Naturvårdsbyrån.
Under året avslutades också Miljömiljardspro-
jekten “Spridningssamband Tyrestakilen - År-
staskogen. Metodik för kartläggning av spridn-
ingsfunktioner inom Stockholms stad” med 
ett seminarium i maj och “Nyskapande och 
förstärkning av Stockholms unika ekmiljöer” 
i oktober med ett seminarium. Arbetet genom-
fördes av Ekologigruppen och med projekt-
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Ölands södra udde med Långe Jan under fågelskådningen vecka 41.

Ladusvalorna samlas i masten på Clas Florgårds 
båt under seglingen i september.

ledarna Helene Nilsson och Rebecka Grönjord 
från Stockholm stad. Sonias roll under detta år 
har varit mycket liten och framförallt har det 
varit roligt att följa projeken in i hamn.

Två projekt har handlat om ekologiska utred-
ningar för Stockholm stad, Stora mossens IP 
och Sjöängen i Brännkyrka och Vantör. På den 
senare platsen planeras att bygga en våtmarks-
park alldeles söder om Brännkyrka kyrka.

Ett pågående projekt är att utforma infor-
mationsskyltar för Skogvaktarkärret på 
Järvafältet. Ett mycket spännande projekt där 
Isabelle Scharin målar akvarellerna och Dan 
Andersson har fotat fågelbilder och bidrar med 
information om häckfågelfaunan. 

En inventering av grodfaunan i Täby kommun 
är ett annat projekt som ännu inte är avslutat 
utan där inventeringarna kommer att återupptas 
under den kommande fältsäsongen.

Sonia och Hans-Georg
Ekologerna på Sjöbacken


