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Lars Backsell att tillsammans med sin familj 
skapa ett modernt hästcentrum. Bägge hans döt-
trar är duktiga hoppryttare och Olivia Backsell 
vann Prins Carl Philips Pris under Stockholm 
International Horse Show (för andra gången!). 
Här har varit flera diskussioner om hur man kan 
bedriva hästhållning för professionella hopphäs-
tar på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Det har 
varit mycket roligt att dyka ner lite mer i detta 
fält, eftersom jag har ett stort hästintresse (vilket 
kanske har framgått på annan plats i denna skrift).

Lagom till hösten passade Sonia på att gå på 
Studiefrämjandets kurs i Trädgårdsdesign. Det 
var bara sex gånger och leddes av Johan Vagland  
(http://www.vaglandtradgard.com). Det var här-
ligt att få lite inblick i vad trädgårdsdesign kan 
vara för något med en bra lärare som guide.

Efter MKB-antologi, långtidsredovisning av  
fågellivet i Angarnssjöängen samt Angarngrup-
pens jubileumsskrift (40 år) hoppade H-G åter 
i galen tunna och åtog sig att bli redaktör för 
”Fåglar i Stockholmstrakten”, Stockholms or-
nitologiska förenings tidskrift. Och naturligtvis 
ytterligare en jubileumsskrift (StOF 50 år). H-G 
har knappt hunnit hämta sig ännu… Förhoppn-
ingsvis framgår av detta Sjöbackenblad att H-G 
lärt sig skriva korta notiser.

En del av HGs favoritsysselsättningar under 2009.

Arbete

Diskussioner om utbyggnad av Arningeområ-
det vid Ullnasjön har varit en följetong som nu 
har nått detaljplanenivån. Eftersom detta är ett 
ärende som kräver avsteg från strandskyddet för 
att genomföras enligt Täby kommuns intentioner, 
krävs en ekologisk bedömning av påverkan. 
Något som vi alltså har jobbat med i våras och 
nu åter ska sätta tänderna i under början av 2010.

I Bandhagen i Stockholm finns ett flertal områden  
i Trollesundsskogen som har varit föremål för 
diskussioner om exploatering där vi har tittat 
på naturvärdena. För själva Trollesundsskogen 
gjorde vi även en skötselplan. Tack Dan An-
dersson för hjälpen med alla faktauppgifter om 
skogen.

För andra året genomförde vi en uppföljning 
om vad som har hänt i de våtmarker på Järvältet 
(Igelbäckens kulturreservat) som anlades 2007. 
Dan Andersson undersökte även detta år fågel-
faunan, medan Hans-Georg och jag tittade på 
växtlighet och bottenfauna. Resultatet har varit 
mycket lyckat och ett tjugotal fågelarter har hit-
tat till Skogvaktarkärret och Hästa groddamm 
just för att dammarna har anlagts här. Av fågel-
arterna har flera häckat eller försökt häcka. Den 
häftigaste av dessa arter får nog smådoppingen 
betecknas som.

Så har då Sonia haft sitt 
första  mil jöuppdrag med 
hästanknytning, för Skärmarö 
gård på Värmdö. Där planerar 
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Sonia och Hans-Georg

Ekologerna på Sjöbacken

Angarngruppen fick under våren äran att stå som 
värdar för en direktsändning av ”Naturmorgon”. 
En helt fantastisk morgon med utsikt över sjö-
ängen från Midsommarberget.

H-G har haft ett snärjigt år, inte bara med ”Fåglar 
i Stockholmstrakten”. Också i firman har det 
blivit en hel del: bedömning av naturvärde i ett 
tänkt infiltrationsområde för dricksvatten NV om 
Örebro, diskussioner om omreglering av sjön 
Fysingen, MKB av fördjupning av översiktsplan 
för Gripsvall i Täby, MKB av ny hamnanläggn-
ing vid Bromskär, Blidö (projektet går in på sitt 
andra decennium 2010), samt fortsatt handled-
ning av Matilde från Nicaragua. 

Ett projekt som växte med tiden var den 
naturbeskrivning H-G skulle göra i samband med 
en vägutredning för ny E22 förbi Norrköping. 
Det blev till slut så, att arbetet också kom att 
omfatta beskrivning av ekområdena längs vägen 
(inklusive ett Natura 2000-område), inmätning 
av ekar med en diameter på minst 80 cm, slut-
satser om miljöpåverkan, m.m. Som grädde på 
moset fick H-G också i uppdrag att skriva det 
mesta materialet till länsstyrelseprövningen av 
om vägen skulle påverka Natura-området med 
ekar för mycket (miljöprövning enligt 7:e kap i 
miljöbalken för er som kan lagstiftningen). Och 
det är nog inte slut än…

Pension vad är det? Men – det är kanske lika 
bra att hålla på tills senilsnöret dras om några år.

Tre trollsländor; blågrön mosaiktrollslända, brun mosaiktrollslända och blodröd ängstrollslända.

En av de fina ekarna på Händelön i Norrköping. 


