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Några tankegångar från Naturskyddsföreningen Sundsvall hur vi skulle vilja att kommunen utvecklas. 
 

Utveckling av bebyggelsen 

Alltfler människor önskar bo utanför stora tätorter. Många människor vill bo mindre centralt och 
möjligheten att välja måste därför finnas med i en långsiktig planering. Kommuninvånarnas antal förväntas 
öka. I stället för att koncentrera befolkningen i Sundsvall finns nu idéer att inlandet ska utvecklas. 
Kommunen bör därför skapa verktyg och stärka de befintliga verktygen som stöttar utvecklingen av 
aktiviteter på landsbygden. Ett sådant är en väl fungerande kollektivtrafik. 
 

Till de regionala miljömålen som antagits hör ett rikt odlingslandskap med giftfri miljö, något 
kommunen bör efterleva. Kommunen skulle kunna satsa mer på livsmedel till skolor och annan 
offentlig verksamhet, som i sin tur då kunde erhålla närproducerade mindre besprutade råvaror eller 
ännu bättre ekologiskt odlade. Besprutningar med kemikalier är i vår region mycket mindre i 
jämförelse med söder ut beroende på mindre angrepp av skadegörare. 

Förslaget om utvecklingsstråk utefter Indalsälven och Ljungan skulle kunna bli verklighet. Landskapen 

utefter älvdalarna håller på att helt växa igen. Utsikten ger inte den naturupplevelse som det vackra 

landskapet skulle kunna uppvisa. Efter röjning skulle köttdjur kunna hålla landskapet öppet, djur som 

sedan skulle kunna ge ekologiskt kött.   

Sundsvalls Naturskyddsförening vill därför att ÖP 2021 ska ge goda möjligheter till utveckling av 
såväl stad som landsbygd på ett sådant sätt att det minskar klimatpåverkan, gynnar biologisk 
mångfald och ett rikt odlingslandskap med en giftfri miljö.  
  

Skydd av natur 

I Sundsvalls översiktsplan 2005 betonas vikten av att ”godtagbar tillgång på friluftsmarker i och kring 

tätorter skall vara säkrad”.  I ÖP 2005 är området från Södra Berget och söderut fastställt som ett 
område av stor vikt för rekreation och friluftsliv. Sundsvalls kommun har i många år arbetat för att 
skapa större sammanhängande rekreationsområden för att möjliggöra för allmänheten att enkelt och 
snabbt kunna komma ut i naturen och bl a köpt in eller bytt till sig mark för att möjliggöra det. Detta 
är något som uppskattas av sundsvallsborna och som var en av grunderna till att Sundsvall 2010 blev 
utsedd till Årets Friluftskommun och dessutom säkrade en andraplats 2012. Dock har nu området vid 
Södra Berget hotats av etableringar av bergtäkter, något som skulle allvarligt skulle ha skadat 
allmänintresset som frilufts- och rekreationsområde i enlighet med plan och bygglagen. Trots att 
kommunens översiktsplan värnar friluftsområdet hade Länsstyrelsen beviljat ett företag tillstånd till 
bergtäkt vid Vaple och ytterligare företag har lämnat in ansökan om bergtäkt. Ärendet är överklagat 
av kommunen och miljödomstolen har gått på kommunens linje men länsstyrelsens beslut oroar. 
kommunens översiktsplan värnar friluftsområdet hade Länsstyrelsen beviljat ett företag tillstånd till 
bergtäkt vid Vaple och ytterligare företag har lämnat in ansökan om bergtäkt. Ärendet är överklagat 
av kommunen och miljödomstolen har gått på kommunens linje men länsstyrelsens beslut oroar. 



 
Det allmänna intresset rekreation och friluftsliv och den biologiska mångfalden får inte riskera att 

störas av andra intressen inom områden som till exempel skogsbruk, bostäder, verksamheter som 

stör eller försvårar syftet med rekreation och friluftsliv eller av infrastruktur och kraftledningar. Den 

verksamhet eller infrastruktur som ändå måste etableras bör naturligtvis antingen förläggas utanför 

området eller anpassas till rekreationsbehovet. Vindkraftsanläggningar är t.ex. oftast olämpliga pga. 

att det stör landskapsbilden och kan orsaka buller och skuggfenomen. Täkter, såväl husbehovstäkter 

som större täkter, är olämpliga då de permanent försvårar möjligheterna att använda området för 

friluftslivet och dessutom påverkar ett stort område runt själva täkten. Skogsbruk bör ske på ett 

sådant sätt att det inte försvårar friluftslivets intressen eller biologiska värde och därför regleras 

liksom anläggande av skogsbilvägar mm.  

Sundsvalls Naturskyddsförening ser allvarligt på frågan om hur det allmänna intresset att skydda 

frilufts- och rekreationsområdena och skyddet av flora och fauna ska kunna stärkas och vill till 

kommande översiktsplan framföra följande: 

I en ny ÖP bör mot bakgrund av ovanstående erfarenheter beskrivningen av områden som är 

angelägna att skyddas för rekreation, friluftsliv eller biologisk mångfald preciseras noga så att inte 

oklarheter kan råda om vad kommunens vilja med området är. Detta kan ske genom att i 

översiktsplanen uttrycka att området är av så stor vikt för tätortsnära rekreation, friluftsliv 

och/eller biologisk mångfald att ett kommunalt naturreservat med relevanta skyddsföreskrifter 

bör bildas. Ett alternativ är att så starkt det går i översiktsplanen skriva in att andra verksamheter 

inte skall tillåtas med hänvisning till Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Vidare ska de allmänna 

intressen som ska skyddas noga preciseras och prioriteras i översiktsplanen 

Gröna stråk. 

Hur kan vi gynna biologisk mångfald i Sundsvalls kommun? Vilka förutsättningar behövs?  Djur 
behöver sina naturliga vägar (utan besprutning av giftiga kemikalier) och habitat för att kunna 
existera och färdas. Idag har dessa vägar ofta stängts av modern bebyggelse. Tack vare djur som t ex 
biet som pollinerar blommor, får vi frukt, såsom äpplen, plommon osv.  Fjärilar, honungsbin, 
småfåglar, vilda inhemska blommor mm gynnar och behöver varandra i en symbios för att kunna 
existera.  Honungsbiet har börjat dö ut i världen så vi måste gynna den. För att göra ett bi´s jobb, 
krävs 1000 personer. Varför inte sätta upp en massa fågelholkar runt en trädstam inne i stan. Det 
finns exempel i storstäder där trädstammens alla holkar på de olika nivåerna är bebodda Människan 
behöver djur och natur för att existera. 
 
Om Sundsvalls kommun får Gröna stråk genom staden, får vi dels en miljö som gynnar småhabitatet 
och samtidigt så skapar vi ett samarbete med naturen. Vi får även vackra korridorer som blir njutbart 
att vila ögonen på. I samarbetet så hjälper vi förutsättningar även för människans överlevnad.  
 
Sundsvalls naturskyddsförening vill därför att kommunen i ÖP 2021 avsätter gröna stråk genom 
bebyggelsen så att djurens naturliga rörelsevägar hålls öppna och ger utrymme för biologisk 
mångfald även inne i stadsbebyggelsen. Gröna stråk gynnar även människors hälsa genom ökad 
närhet till parker och grönska, något som gör vår stad mer attraktiv att bo och leva i.  
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