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1.  Studiebesök Stornäset   
Leelene och Jan från Birdlife berättar lite om att Stornäset är en av de viktigaste 
rastlokalerna för fågel i Medelpad. Säsongen drar igång i mitten på april när de första 
simänderna anländer. De fåglar man kan få se här är till exempel strandskata, 
strandpipare, snäppor, benor och gäss. På sista tiden har man observerat aftonfalk och 
brushane. Vi fick under exkursionen se bland annat, brushane, skräntärna och 
kärrsnäppa. Det var en fin kväll och intressant att få höra om olika fågelarter.   
 
John Granbo från länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet. Han berättar att 
reservatet inte enbart är viktigt för fågel utan även lövträden och främst de unika 
havsstrandängarna. Floran blir speciell tack vare den kalkrika berggrunden. Man har 
avtal med jordbrukare om skötsel genom betesdjur. Nu går korasen Highland cattle 
och betar stora ytor inom reservatet.  
 
I år har man introducerat en provyta för ängssådd som är inhägnat från betesdjuren. 
Tanken är att gynna biologisk mångfald i form av pollinerare. Intill ängen har de även 
anlagt ett stekelhotell. 
 



 
 
 

 
Stekelhotell  
 

2. Integrationsprojekt Nacksta  
 
Projektet har legat stilla under sommaren, eftersom Sadaka har haft fullt upp med 
Nackstabadet. Sadaka är intresserade av att starta med en prova-på träff under hösten. 
Tex att gå till Grodtjärn som vi pratade om på mötet i våras. Sadaka har hört sig för 
med boende i Nacksta för att känna av intresset av att delta. Många verkar positivt 
inställda. Eventuellt blir träffen 19 eller 26 september. Sadaka håller på att formulera 
en projektidé för att söka bidrag från 20 satsningar 2020 hos Mitthem.    
 
De föreningar som anmält intresse att vara med i projektet är SK Vidar, Sundsvalls 
OK, Expedition Altitud, Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet Sundsvall och 
Naturskyddsföreningen. Ytterligare några föreningar tillfrågas under hösten.  
 
Vi ska även kalla MYKO, STF och Birdlife till ett inledande projektmöte, för att se 
om och hur de kan vara aktiva. 
 
Projektidé  
Genom samverkan mellan invandrarföreningar, natur- och friluftsföreningar, lokalt  
näringsliv och kommun ändra värderingar hos invandrare om skogen, öka intresset att  
använda skogen för olika ändamål, samt motivera och stimulera till fortsatt vistelse i  
skogen.  
 



 
 
 

 
3. Arrangemang  

 
 

Naturfestivalen: 
Vi har fått ställa in Naturfestivalen i år på grund av Corona-pandemin.  
Vi hade en tanke om att försöka genomföra någon form av alternativ Naturfestival, men 
som läget ser ut för Miljökontoret så blir det för knappt med tid för att förbereda till den 
20 september. 
 
Friluftsfestivlen:  Vi vet inte hur läget ser ut i februari/mars nästa år, men vi planerar för 
en Friluftsfestival. Till nästa möte i oktober bör vi veta mer.  
 

 
4. LONA-projekt 

Ansökan om nya LONA-projekt ska vara inlämnad senast sista november. Finns 
intresse och förslag på projekt hos rådets medlemmar? 
 
Botanikerna föreslår en upprustning av leder och information i Arboretum vid Sidsjön. 
Frågan har lyfts till Cecilia Andersson som är parkchef och ansvarig för området.  
 
Birdlife kommer med en projektidé om att fortbilda lärare om fågelskådning för att de 
i sin tur ska kunna använda kunskapen på sina elever i skolundervisningen. 
Exempelvis kan man ta dem ut på exkursioner i både närområden samt till exempel 
Stornäset. Det kan vara skådning på våren och ringmärkning på hösten. Vi får 
utveckla projektidén och se hur vi kan göra en sådan ansökan.  
 

5. Information från kommunen  
 
Kultur och Fritid informerar om att markering av friluftsleder nu, i stort sett är klar. 
Det är feriearbetare som jobbat på med detta under sommaren. Det finns lite delar av 
Mittnordenleden kvar att markera. Arbetet med skyltning fortskrider och under 
sommaren har skyltställ monterats i norra spårområdet, där spårtavlor kommer att 
sättas upp under hösten. Hänvisningsskyltning av norra spårområdet kommer att 
kompletteras.  
 
KoF har tagit över Skönsbergsspåret och håller på att rusta upp där. Det blir helt ny 
belysning och en del markåtgärder, samt skyltning. 
 
Det senaste inom cykelprojektet Dynamo är att nya leder ska skapas. Hur vill natur- 
och friluftsföreningarna medverka? Det vore önskvärt för projektet med input från 
olika intresseföreningar, för att få en helhetsbild av hur det påverkar andra 
friluftsutövare och vilka anpassningar som behöver göras. Frågor som vad kan hända 
och vilka konflikter kan uppstå? Vi bjuder in projektledaren Vincent Arvidsson så han 
får berätta om projektet på nästa rådsmöte.  
 



 
 
 

Tillgänglighetsbanan på Södra Berget är klar. Det finns nu vevbara högtalare med 
information om allemansrätten på 7 olika språk: Svenska, Engelska, Finska, Romani 
arli, Somaliska, Arabiska och Dari.  
 
Svenskt Friluftsliv har initierat att nästa år är det Friluftslivets år. Vi vet inte hur det 
ska uppmärksammas än. Men man kan prenumerera på deras nyhetsbrev så man får 
information kring detta. Kontakta projektets kommunikatör 
sanna.ameln@svensktfriluftsliv.se. En hemsida är på gång inom kort. 
Det finns en kalender för hela årets månader: 
Jan- Invigning Friluftslivets år 
Feb- Ambassadör friluftsliv 
Mars- Friluftskompis 
April- Hela Sveriges friluftsdag 
Maj- Friluftsliv skyddad natur 
Juni- Äta i naturen 
Juli-  Gilla friluftslivet 
Aug- Jag har aldrig… 
Sept- Sova ute 
Okt- Lära ute 
Nov- Må bra ute 
Dec- Dialog friluftsliv  
 
Tanken med friluftslivets år är att lyfta friluftslivet genom koordinerade insatser och 
samlad kommunikation från alla medlemsorganisationer kring månadens tema. Vi tror 
därför att detta kan vara en chans för friluftsföreningarna att få större genomslag för 
sina aktiviteter, och vårt tips är att ha mpånadsrubrikerna med i planeringen av sin 
verksamhet det kommande året. 
 
Kultur och fritid kommer att jobba med friluftslivets år, framförallt vad gäller 
informationsinsatser. Men hur det kommer att ske beslutas efter de nya ekonomiska 
ramarna presenteras i början av oktober.  
 
Mer information om friluftslivets år 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftslivets-ar/ 
 
https://svensktfriluftsliv.se/friluftslivets-ar/ 
 
KoF har precis som alla förvaltningar besparingskrav. Åtta procent av driftbudgeten 
ska tas bort inför 2022, vilket motsvarar 27,5 miljoner för hela förvaltningen. Hur det 
kommer att påverka friluftsenheten vet vi ännu inte. Beslut om besparingarna tas den i 
nämnden 30 september.  
 
Miljökontoret har fullt upp med alla ärenden, mycket infrastrukturprojekt att granska. 
Bland annat Malandspåret och framtida läge E-14. Det finns samrådshandlingar till E-
14 på Trafikverket. Det är en omfattande påverkan på såväl natur- som friluftslivet, 
och det är bra om alla föreningar kan läsa handlingarna och skriva ett yttrande. Eller 
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om möjligt skriva ett gemensamt yttrande. Kommunstyrelsekontoret kommer att 
sammanställa kommunens synpunkter som sedan beslutas i Plan- och 
utvecklingsutskottet innan det överlämnas till Trafikverket.  
 
Handlingarna hittar du under fliken ”Aktuella handlingar” på hemsidan: 
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasternorrland/vi-bygger-och-forbattrar/e14-
framtida-lage/dokument2 
 
Själva samrådshandlingen som är huvuddokumentet: 
https://www.trafikverket.se/contentassets/fbea384bf1f4421ba19e84cb75bceba5/ny-
katalog/samradsunderlag_e14_feb19.pdf?fbclid=IwAR2aQbrIBtOJigJnssww0FoY5B
yvyrds-UGduWBG-dFu4RGYZBb1B4uHK3U   
 
Vi jobbar med informationsskyltar och ledmarkering med Sillre byförening om Sillre 
Naturstigar. Ett LONA-projekt som ska vara slutfört innan mars nästa år. 
 
Naturvårdsgruppen har fått en ny kollega som heter Jessica Peters, hon får komma 
på nästa möte och presentera sig. 
 
Så har vi jobbat mycket med förelägganden om åtgärder i vattendragen i samband med 
att vindkraftsparkerna i Jenåsen, Kråktorpet och Nylandsberget har etablerats.  
Många dåligt lagda trummor med mera som ska åtgärdas.  

 
  
6. Aktuellt hos föreningarna  

 
SOK- Hitta ut pågår för fullt fram till sista oktober. Det har varit rekordmånga 
deltagare i år.  I år var kartan över hela Medelpad.  I övrigt har säsongsverksamheten 
fått jobba efter utglesning med max 50 i olika tävlingar. För ungdomar har det på gått i 
stort sett som vanligt medan seniorverksamheten har varit på mycket låg nivå. 
 
MYKO- Myko fyller 50 år i år, de hade bokat in kulturmagasinet 5 september för 
utställning av matsvamp och visning av svampfärgning. Men det är inställt.  
 
MBF- Det pågår inventering av ekonomiska rutor, de har nyligen varit i Attmar/Harv 
och inventerat ängar där. Under ledning av Bengt Gunnar Jonsson från MIUN.  
 
De kommer att åka till Åsens naturreservat i Liden och titta på mossor, lavar och 
vedsvampar. 
 
Birdlife- De har ringmärkingar på Hörningsholm under hösten. De annonserar på 
deras FB-sida om och när det blir av. Vädret styr om det gr att genomföra. 
 
STF- De fick lägga ner sin verksamhet under våren. Under senaste tiden har de gjort 
en del bildvisningar. Förövrigt så går fjällvandringar bra men det svåra är transporter 
till fjällen. STF som Riksorganisation har det tungt just nu.    
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7. Kommande möten 
Kommande möten: 7 oktober, 24 november 

Vi föreslår att nästa möte ska vara en träff som vi genomför utomhus. Anders 
återkommer med information om det och en mötesinbjudan. 


