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Gör ett kommunalt natur- och friluftsreservat av området Södra Berget! 
  

Vi förutsätter att reservatsbestämmelserna utformas så att idrottstävlingar och andra 

friluftsarrangemang inte försvåras. 

 
Området från Södra Berget och söderut är i Sundsvalls Översiktsplan 2005 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, liksom till en 
andraplats 2012. Dock har området vid Södra Berget hotats av etableringar av bergtäkter, 
något som skulle allvarligt skada allmänintresset som frilufts- och rekreationsområde i 
enlighet med plan och bygglagen. Trots att kommunens översiktsplan värnar friluftsområdet 
hade Länsstyrelsen (Miljöprövnings-delegationen) beviljat ett företag tillstånd till bergtäkt 
vid Vaple och ytterligare företag har lämnat in ansökan om bergtäkt. Ärendet överklagades 
av kommunen och ärendet är nu överprövat av miljödomstolen som gått på kommunens 
linje. Länsstyrelsens beslut har dock oroat och pekat på de risker som finns när området inte 
är formellt skyddat. 
 

Naturskyddsföreningen Sundsvall som i många år har värnat Södra berget som ett värdefullt 
område för friluftsliv, rekreation och naturvård och som ett område där mycket av våra 
aktiviteter sker, ser mycket allvarligt på att området kan hotas av olika exploateringar. 
Skulle de av länsstyrelsen beviljade tillstånden vunnit laga kraft skulle våra verksamheter 
allvarligt ha skadats.  
Området Södra Berget är av synnerligen stor vikt för tätortsnära rekreation, friluftsliv 
och/eller biologisk mångfald och för våra verksamheter. För att inte riskera att dessa värden 
skadas yrkar vi på att ett kommunalt natur- och friluftsreservat med relevanta 
skyddsföreskrifter som inte hindrar friluftsaktiviteter skyndsamt bör bildas.  
 
 
 
För Naturskyddsföreningen Sundsvall 
 
 
Lisbeth Jakobsson, ordförande 


