
 
 
 

 
Natur & friluftsråd 1/9-21 kl 18-21 
Plats: Friluftscentrum Södra berget och Dubbla vindskyddet 

Mötesanteckningar  
Närvaro: 

Kultur- och fritidsförvaltningen (KoF) Anders Erlandsson, Henrik Linden, Tommy Lerstrand 
Miljökontoret (MK) Helena Brus  
Stadsbyggnadskontoret Hans Asplund 
Birdlife Leelene Karlsson och Jan Lindström 
Vidar Kent Edström 
Sundsvalls Orienterings Klubb (SOK) Ingrid Nylander Wiklander 
STF Anders Norberg och Maj Johansson 
Friluftsfrämjandet Njurunda Hans Sundberg 
Friluftsfrämjandet Sundsvall Bo Westerlind, Torbjörn Carlsson 
Länsstyrelsen  Jean Esselström 

 
 

1. Översiktsplan 
Ulrika Edlund som är planeringsarkitekt och driver arbetet med ny översiktsplan berättar om 
det förslag som tagits fram. ÖP är ute på samråd och finns nu tillgängligt att lämna 
synpunkter tom 30 september. 

All information är samlad på kommunens webbsida för pågående översiktsplanearbete. Där 
finns planeringsunderlag, själva planförslaget och instruktioner hur man lämnar synpunkter 
https://sundsvall.se/samhallsplanering-och-trafik/samhallsbyggnad-och-
planering/oversiktsplan/pagaende-oversiktsplanering/ 

Direkt länk till det nya planförslaget  
https://karta.sundsvall.se/op2040/ 
 
Målbild för arbetet är Agenda 2040  
 
Vi har inför nya ÖP jobbat mycket med grönytestrategin. Där har vi pekat ut viktiga 
grönområden i framförallt tätorten.  
Andra viktiga frågor i ÖP är: 
E14- ny sträckning 
Ostkustbanan västra korridoren 

https://sundsvall.se/samhallsplanering-och-trafik/samhallsbyggnad-och-planering/oversiktsplan/pagaende-oversiktsplanering/
https://sundsvall.se/samhallsplanering-och-trafik/samhallsbyggnad-och-planering/oversiktsplan/pagaende-oversiktsplanering/
https://karta.sundsvall.se/op2040/


 
 
 
Nya områden för mer Vindkraft 
Behov av ca 200 nya bostäder per år 
Mark för industrier 
Framtidens reningsverk för avlopp, där har vi reserverat mark. 
 
Nu har översiktsplanen en ny modell för markanvändning jämfört mot den tidigare planen. Nu 
har all mark har fått ett specifikt ändamål för användning utpekat där dt inte finns några 
överlappningar. De gröna korridorer som behöver värnas eller skapas finn beskrivet i texten 
för mark som tex planläggs för bostäder eller verksamheter. Så att det ska finnas riktlinjer för 
att värna om gröna ytor. 
 
I kartan kan man tända och släcka olika lager för att se olika kategorier för markanvändning.  
 
Frågor eller andra synpunkter: 
 
Det är viktigt att titta på ytor för friluftsliv. Samt grönytor. Både inom tätorten och på 
landsbygden! 
Svar: Ytor för grönområden kom in sent, därför kan det finnas saker som inte stämmer eller 
kommit med. Det kan ha blivit fel av misstag. Kom gärna in med synpunkter om det finns 
något som inte är med som vi kan ha missat. 
 
Hur har ni bemött alla inkomna synpunkter? 
Svar: Det finns en påbörjad samrådsredogörelse. I den tidiga dialogen har vi inte skrivit några 
bemötanden bara vad folk har tyckt. Det kommer en mer komplex redogörelse och där 
kommer det att stå om vad vi kan ta med för synpunkter och om vi har möjlighet att ta med 
det och varför. 
 
Hur högt i status ligger friluftsliv? Är de viktigt eller är det något som sopas under 
mattan?   
Svar: Det finns så klart olika viljor i kommunen och politiska åsikter. Men vi har satsat 
mycket på friluftsliv, och vi har fått utmärkelsen åretsfriluftskommun vid ett par tillfällen och 
legat i topp bland Sveriges kommuner i flera år.  
 
Hans berättar bland annat att vi har genomfört forskning om betydelsen av skogens sociala 
värden. Vi är första kommunen att genomföra en sådan studie.  
 
Hur kommer vi att jobba med risken för översvämning framåt? 
Vår kommun ligger lågt med risker för översvämning, men vi har även bra avrinning. I 
kommunen finns ett dagvattenråd där alla berörda förvaltningar samarbetar om dessa frågor. 
Det finns riktlinjer i VA-planen. I ÖP har vi tittat på 100-årsflöden. 
 



 
 
 
För övrigt kommer både KoF och MK att ämna in synpunkter på förslaget. Föreningarna kan 
lämna synpunkter antingen var och en för sig eller tillsammans. Kolla på de lokala 
riktlinjerna, det kan finnas kunskap hos er som inte kommit med. Vi tar tacksam emot alla 
synpunkter. Sedan är det är inte alltid det blir så som det pekats ut i ÖP. Det är en sak att ha 
ambitioner och en sak att lyckas.  
 

2. Skogsförvaltning nu och i framtiden 
Vi promenerar till Dubbla Vindskyddet i sällskap med Hans Asplund, skogsförvaltare på 
Sundsvalls kommun. Vid vindskyddet möter Henrik oss med öppen eld och kaffe.  Han gjorde 
även ett fint arbete med att servera oss smarriga varma mackor.   

  

Hans berättar att han ansvarar för skogen i kommunen. Kommunen har idag avkastningskrav 
på sin skog. Därför är skogen på Södra Berget hotat av avverkning inom en tid på 10 år om 
det inte sker en förändring. Skogen på Södra Berget är idag ”avverkningsmogen” i ett 
skogsbruksperspektiv. Stora områden är dessutom överhållna, vilket innebär att de stått längre 
än vad skogsbrukslagen föreskriver. Det finns varierande biotoper av kontinuitetsskog, 
barrblandskog, barrskog och så har vi värdefull hällmarkstallskog, som är  viktig för tjäder. 
Vid vindskyddet kan man skåda tjäderspel på vårvintern. Det är helt unikt med tjäderlokal så 
centralt i en kommun. Biotoper för tjäderspel är miljöer som behöver skyddas.  

Den kommunala skogen omfattar stora arealer, men större delen av den produktiva, 
avverkningsmogna skogen utanför Södra berget är nu redan avverkad. Ska vi kunna leverera 



 
 
 
de vinster som våra politiker önskar från skogen så är det därför Södra berget som kan 
leverera dem. Hans kämpar nu med att försöka få beslutsfattarna att förstå vikten av skogens 
sociala och ekologiska värden, och möjligheterna att bruka den på annat sätt än genom 
slutavverkning. Det finns dessutom för lite areal för att uppfylla  avkastningskraven. I och 
med att mycket av den kommunala skogsmarken ligger bostadsnära, så är det svårt att få hög 
ekonomisk avkastning, jämfört med andra skogsägare. Men eftersom avkastningskraven är de 
samma som för annan typ av skog innebär det att vi måste avverka dubbelt så mycket för att 
nå samma ekonomiska vinst.   

  

 

 

Vi ska ta fram en plan för att ta fram nästa kommunala naturreservat. Där vi tittar på olika 
kriterier för natur, friluftsliv, kulturmiljö, läge och ekonomi som vi värderar. Genom att 
poängsätta olika kriterier ska vi komma fram till en prioritering och plan för kommunens 
framtida bildande av nya naturreservat. Det finns ganska många kandidater på listan men 
Södra Berget har haft högst poäng för friluftsliv under arbetsprocessen. Arbetet är dock inte 
klart ännu och vi kan inte gå ut med någon förhoppning om vilket nästa naturreservat kommer 
att bli eller när det kommer bildas. 

Kommunen deltar i ett forskningsprojekt om Skogens sociala värden. Det är en forskargrupp 
från SLU och Sundsvalls kommun som genomför projektet för att utveckla scenarier för 



 
 
 
förvaltning av kommunsskogen. De olika scenarierna är att mildra klimateffekter, att 
motverka skogsbrand, att minska risken för vindskador, hur vi maximerar de sociala värdena 
och jämföra det med en nollvariant. I de sociala värdena ingår hälsa och rekreation. 

  



 
 
 
På grund av tidsbrist hann vi inte med de övriga punkterna på dagordningen. 
Föreningar får e-posta sina aktiviteter eller annat som de vill informera om. Följande 
föreningar har meddelat:  

STF- Höstprogram 
12 september. Vandring i Mjällådalen  
18 september. Domkyrkan och Bilmuseet i Härnösand 
26 september. Svamputflykt 
3 oktober. Utflykt till konstnär Åsa Farm i Norrfjolsta 
23 oktober. Hemsö fästning 
3 november. Torkat mat 
11 november. Fåglar i Fjällen 
11 decemer. Julgröt 
Kontakta stfsundsvalltimra@stfturist.se om du har frågor om aktiviteterna elller titta på 
hemsidan. 
www.svenskatursitforeningen.se/stfsundsvall-timra 
 
Rapport från Vidar 
Säsong för Klissbergsstugan inleds första söndagen i oktober vilket innebär att aktiviteterna i 
nuläget enbart är av intern karaktär. Det innebär förberedelser av stugan in och utvändigt, 
stigförbättringar, skötsel av Vidarskogen, vedhuggning  mm.  
De försöker också finna hur de ska agera utifrån de månadsteman som Luften är fri har satt 
upp. 
 
Friluftsfrämjandet Njurunda   
Startar Allemanut söndag 5/9, aktiviteten pågår på till 31/10, Tider: kl. 11-13. Inlämning av 
frågor, betalning och fika mm blir i Bergfotsstugan. Se ny skyltning!  

Familjemulle startar i Nolby 11/9.  
 
Vandra längs Vilda Ljungan! 24/9 

 

Kommande möten 
Kommande preliminära möten: 6 oktober, 20 november 
Plats: Ej bestämt 

 

Noterat av 
Helena Brus 

mailto:stfsundsvalltimra@stfturist.se
http://www.svenskatursitforeningen.se/stfsundsvall-timra
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