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Till kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun 

 

 

Gör ett kommunalt natur- och friluftsreservat av området Södra Berget! 
 
Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge vill återigen påtala det stora behovet av att ge 
skydd åt Södra Bergets friluftsområde så att det kan bevaras för sundsvallsbornas friluftsliv 
och naturupplevelser. Nu hotas området för andra gången inom ett år av att det öppnas en 
ny bergtäkt inom området, något som allvarligt skulle skada områdets karaktär som 
friluftsområde och det brådskar därför för kommunen att vidta åtgärder. 
 
Länsstyrelsens Miljövårdsdelegation har i beslut 2012-12-04 gett Granlunds Grus i Saltsjö-Boo  
AB,  tillstånd till att öppna en ny bergtäkt på fastigheterna Nolby 4:2 och 4:3 i närheten av 
Tallstugan på Södra Berget. Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge har liksom Sundsvalls 
kommun överklagat beslutet till Miljödomstolen i Östersund. För ett drygt år sedan gav 
Miljövårdsdelegationen tillstånd till ett annat företag att öppna bergtäkt strax intill det nu 
aktuella området. Miljödomstolen undanröjde den gången (2012-03-30) 
Miljöprövningsdelegationens tillstånd. Hur bedömningen kommer att bli för det nya ärendet 
återstår att se. 
 
I kommunens översiktsplan, såväl den nu gällande ÖP 2005 som förslaget till ny ÖP 2021, 
betonas Södra Bergets friluftsområde som ett område av vikt för friluftsliv och natur. 
Miljöprövningsdelegationen har i sitt beslut om tillstånd till bergtäkt på intet sätt tagit 
hänsyn till kommunens uttalade vilja i översiktsplanen, detta trots att översiktsplanen tagits 
fram i samråd med länsstyrelsen. Det finns därför starka skäl för kommunen att vidta 
ytterligare åtgärder för att förhindra att områdets kvaliteter försämras genom ingrepp i 
naturen.  
 
Naturskyddsföreningen tillskrev kommunstyrelsen i maj 2012 med en begäran om att 
kommunen skulle påbörja ett arbete för att förbättra skyddet för Södra Bergets 
friluftsområde genom att inrätta ett kommunalt natur- och friluftsreservat. Till dags dato har 
inget svar i någon form kommit Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge till del i denna 
begäran, detta trots att föreningen i november 2012 gjort en påminnelse till kommunen om 
att vi önskade svar. I förslaget till översiktsplan 2021 finns en notering om att ” Naturskydds-
föreningen har skrivit om möjligheten att göra naturreservat av hela Södra berget, 
Fågelberget och Omsberget. Översiktsplanen föreslår ingen exploatering inom 
friluftsområdet.” 
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Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge anser det mycket angeläget att Södra Bergets 
friluftsområde ges ett starkare skydd och att detta arbete startar omgående. Kommunen har 
dessutom möjlighet att enligt Miljöbalken ge området ett interimistisk skydd så att inte 
kommunens invånare riskerar att ställas inför hotet om att förlora kvaliteten i ett område 
som är så omtyckt för friluftsverksamhet.   
 
Miljöbalk (1998:808)  Senast ändrad:  2012-12-21  

…….. 
ANDRA AVDELNINGEN 

SKYDD AV NATUREN 
7 kap. Skydd av områden 

…….. 

Naturreservat 

4 § Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som 
naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. 

…….. 

Interimistiska förbud 

24 § När en fråga har väckts om att ett område eller ett föremål skall skyddas som 
naturreservat, kulturreservat, naturminne eller vattenskyddsområde eller om att ett redan 
skyddat sådant område eller föremål skall få utökat skydd, får länsstyrelsen eller kommunen 
för viss tid dock högst tre år meddela förbud mot att sådana åtgärder vidtas utan tillstånd 
som berör området eller föremålet och som strider mot syftet med det tilltänkta skyddet. Om 
det finns särskilda skäl, får förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år. Om det finns 
synnerliga skäl, får förbudet därefter förlängas att gälla i ytterligare högst ett år. 
Ett förbud enligt första stycket skall gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
Utgången av överklagandet av tillståndet till bergtäkt på Nolby 4:2 och 4:3 är oviss och även 
om tillståndet skulle undanröjas finns risken att nya hot kan komma. Naturskyddsföreningen 
Sundsvall-Ånge yrkar därför på att kommunen omgående startar ett arbete för bättre skydd 
av friluftsområdet Södra Berget.  Föreningen begär också att kommunen ger svar på vår 
skrivelse om huruvida man kommer att starta ett arbete med denna inriktning och i så fall 
hur man avser att göra detta arbete.  
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