
 
 
 

Minnesanteckningar Natur- och friluftsråd 29/8-17 kl 18-20 
 
Plats: KS-salen, Kommunhuset 
 
Närvarande:  
Sundsvalls Geologiska Sällskap (SGS) Tomas Binett 
Sundsvalls Mykologiska Sällskap (MYKO)/Medelpads 
Botaniska Förening (MBF) 

Jan-Olof Tedebrand  

Skogsstyrelsen Caroline Vågberg 
Mingen Skrängstasjöns Intresseförening (MSI) Lotte Nord 
Medelpads Ornitologiska Förening (MOF) Leelene Karlsson 
Sundsvalls Orienterings Klubb (SOK) Ingrid Nylander Wiklander 
Naturskyddsföreningen (NSF) Björn Abelsson 
Kultur- och fritidsförvaltningen (KoF) Anders Erlandsson 
Alnö scoutkår/KoF Henrik Lindén 
Miljökontoret (MK) Helena Brus  

 
 

Föregående mötesprotokoll 
Inga synpunkter på föregående protokoll. 

 
Vilken är rådets uppgift? 
Beslut om rådets uppgift. Förslaget från Anders och Helena är bra som det är förutom att 
vi lägger till att vi diskuterar särskilda områden som exempelvis Norra Alnön, 
Njurundakusten eller annat område som kan ha många fina värden där föreningarna kan 
bidra med information om vad som finns, vid vissa möten. Beslutat dokument ”Natur- och 
friluftsrådets uppgifter” bifogas separat. 

 
Nya rådsmedlemmar 
Beslut om nya att bjuda in rådsmedlemmar, förslaget ok med tillägg av Alnö raceteam, 
Sundsvalls fältrittklubb, Sundsvalls ridklubb, Njurunda fältrittklubb, Sundsvalls 
forspaddlare, Njurunda skoterklubb, Attmars skoterklubb, Matfors skoterklubb,  
Kovlands Snöskoterklubb, Widelake Skoterklubb, Trollrikets Skoterklubb, Drakabergets 
Skoterklubb, Stöde Skoterklubb och SISU. 

 
Arrangemang 
Skogens dag 10/9, det kommer information till deltagarna så fort allt planeringsarbete är 
klart. Det kommer gå gratis bussar mellan Navet och Norra mellan 10.30-15.45. Smultron 
och Sång kommer uppträda.  
 
Förslag på nya gemensamma arrangemang. Beslut om eventuell arbetsgrupp och resurser. 
- Naturskyddsföreningen föreslår en Allemansrättsdag. Alla föreningar mycket positiva. 

Björn tar reda på vad som finns nationellt kring detta tema inför nästa möte. Övriga 
föreningar funderar hur de kan och vill bidra. 

- Lupin festival. Vi diskuterar detta vidare och ser hur vi kan utveckla en sådan här dag 
och vilka som är intresserade av att delta. Det kanske inte är en fråga för rådets alla 
medlemmar, utan några i samarbete med kommunen. Föreningarna funderar om och 
hur de kan bidra till nästa möte.  

 
 



 
 
 

Marknadsföring av föreningarnas aktiviteter 
Föreningarnas publika aktiviteter marknadsförs via rådets hemsida, samt ny facebooksida.  
Visit Sundsvalls kalender är fortsatt platsen där vi samlar alla föreningarnas aktiviteter 
som riktar sig till allmänheten. 
Anders arbetar med att få en funktion på rådets hemsida som visar alla aktiviteter från 
Visit Sundsvalls kalender. 
Önskemål finns från ornitologerna om utbildning hur man registrerar aktiviteter i Visit 
Sundsvalls kalender.  
Facebooksidan namnges ”Natur och Friluftsliv i Sundsvall”. Anders och Helena börjar 
med att vara administratörer i startfasen. På nästa möte utses ytterligare två 
administratörer från föreningarna. Ambitionen är att göra minst ett inlägg i veckan som 
rör aktiviteter som föreningarna genomför, eller annat som rör just natur- och friluftsliv i 
Sundsvall.  

 
Information från kommunen 
Byggnation rullskidbana Södra berget pågår. Det kommer bli en 2 km lång rundbana uppe 
på Södra till att börja med. Utöver det kommer även en tillgänglighetsbana asfalteras från 
Ängen på 700m, samt en anslutning från hotellet, via parkeringen till Ängen på 900 meter. 
Eventuellt kommer ytterligare 1,5 km rundbana ner mot Apelsinlunden att anläggas om 
pengarna räcker till det. I samband med att rullskidbanan byggs så kommer det upp ny 
skyltning kring Södra bergets spårsystem.  

 
Det är ett flertal vindkraftsparker på gång i kommunen.  
23 verk blir det i Jenåsen, där är man i fullgång med arbetet.  
43 verk i Kråktorpet. Helena och Lena Thornberg på MK kommer träffa Eolus inom kort 
för att prata känsliga partier som närhet till vattendrag och myrar. 
18 verk vid Nylandsbergen inte påbörjat än.  
Så finns det 4 verk i Nötåsen. 
  
På nästa möte diskuterar vi Norra Alnön och vilka värden som finns där.  

 
LONA-projekt 
Förslagsvis försöker vi arbeta fram något LONA-projekt inom rådet. LONA står för 
Lokala Naturvårdssatsningen och är ett statligt bidrag för att gynna naturvårdande 
insatser. Ansökningstiden för bidrag går ut 1 december 2017. Projekttiden kan vara upp 
till fyra år. Vissa kriterier finns. Exempelvis: 
Det får inte vara i kommersiellt syfte. Det får heller inte ha utförts förut. Man får inte 
bidrag för sådant som man är ålagd enligt annan lagstiftning/reglemente att göra.  

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella 
föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, 
men även intresseorganisationer kan anmäla projekt. Projekten ska genomföras antingen i 
kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Det är 
alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till slutrapportering.  

Exempel på tidigare projekt är Restaurering av fågelsjön Mingen,(Miljökontoret, Mingen 
Skrängstasjön Intresseförening och Medelpads Ornitologiska förening), Naturguiden, 
Integrationsprojekt m.fl. Se LONA-databasen för uppslag till idéer från genomförda 
projekt. 
 



 
 
 

Förslag på projektidéer: 
- Buss ut i naturen. 
- Utveckling av kulturstigar 
- Restaurera Mittnordenleden 
- Uppföljning Mingen Skrängsta 
- Tillgänglighetsbana med grillplats på Södra berget 
- Inventering av tillgång till natur vid kommunens boenden 
- Hittaut naturguiden 
- Selångersfjärden runt - gångpassage under järnvägen  
- Historiska leder Gudmundstjärn 

 
Information mellan medlemmar 

Naturskyddsföreningen (NSF) 

Nya riktlinjer för NSF håller på att tas fram. Man får komma med synpunkter på dem om 

man vill. Övrigt så har NSF inventerat nyckelbiotoper där Skogstyrelen har slutat att göra 

detta. 

 

Mingen Skrängstasjöns Intresseförening (MSI) 

Har på senaste tiden haft bra samarbete med föreningen Norden. Framöver ska de göra en 

vandring den 6 dec. En lyckad sak som de haft är stenhinken intill leden. Det totalt i år 

hamnat 500 stenar i hinken från vandrare som gått leden i Njrunda. 

 

Alnö scouter 

Generellt har scout intresset i hela Sverige ökat. Även i Sundsvall. 

 

Medelpads Botaniska Förening 

Efter att Medelpads flora utkom har föreningen på sista tiden ägnat sig åt att åter inventera 

floran uppdelat i ekonomiska rutor. Resultatet av inventeringen läggs i en databas. Man 

har också haft en botanikkurs för intresserade.  

 

Sundsvalls Mykologiska Sällskap (MYKO) 

Har utflykter på torsdagkvällar under hösten. Oftast i anslutning till bostadsområden. 

 

Medelapds Ornitologiska Förening (MOF) 

Nu är det mycket kring ringmärkning ute på Hörningsholm på Norra Alnön. Det är på 

helgerna och man kan komma dit och vara med. Följ MOF på Facebook för att se när det 

är aktuellt. Är det dåligt väder kan man inte ringmärka fåglar.  

 

Sundsvalls Geologiska Sällskap (SGS) 

Till helgen åker de till Jämtland och Locknekratern. 9 september är det geologins dag, då 

finns SGS på Kulturmagasinet. 

Kommande möten 
Tisdagar 18-20 i Kommunstyrelsesalen. 



 
 
 

Beslutade mötesdagar 26 september, 24 oktober, 28 november, 23 januari, 20 februari, 27 

mars, 24 april 

Nästa möte blir alltså 26 september. Kl:18.00 i KS-salen. 


