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Motion om fler kommunala naturreservat
Det är hög tid att inrätta fler kommunala naturreservat.
Reservat och annan skyddad natur såsom reservatet Norra Stadsberget, som Miljöpartiet aktivt drev
fram under mandatperioden 2010-2014, har blivit en framgångsfaktor för Sundsvalls kommun och
bidragit dels till att göra kommunen mer attraktivoch dels till utmärkelsen årets friluftskommun 2018.
Naturen och dess arter bidrar till att ge oss människor viktiga ekosystemtjänster såsom ren luft, rent
vatten och pollinering av växter. Miljöpartiet anser att minskad biologisk mångfald är ett stort hot mot
mänskligheten idag vid sidan av klimathotet. Miljöpartiet vill därför att Sundsvalls kommun fortsätter
bilda biotopskyddsornråden,
upprätta naturvårdsavtal och bilda reservat av särskilt artrik natur främst i
tätortsnära kommunalt ägda områden där även social naturvård är viktig för sundsvallsbornas hälsa och
välbefinnande.
Ett angeläget exempel på ett sådant tätortsnära område som borde skyddas genom bildning av
naturreservat är det kommunalägda skogsområdet mellan Granlo och Granloholmsleden. Här i denna
soliga sydvända, artrika sluttning med mälardalsklimat bör lövträden gynnas och stigar hållas öppna för
promenad/vandringar
och rekreation. Denna skog fungerar dessutom som en grön korridor till Norra
Stadsbergets naturreservat och är den närmaste skolskogen för Granlohögs förskola.
Miljöpartiet anser också att det unika levande deltat vid Selångersån
Sundsvalls kommande naturreservat.

i Bergsåker ska kunna bli ett av

Det är också angeläget att ha ögonen på friluftsområdet Södra berget och söderut mot Ljungan. Detta
område är numera klassat som riksintresse för friluftsliv av Naturvårdsverket, men specie lit
Vapelbäckens känsliga dalgång hotas av bergtäktsverksamhet.
Vapelbäcken vattenförsörjs från
grundvattenkällor och är därför mycket känslig för intrång i omgivande berg. Inom detta markområde är
det väsentligt att kommunen strategiskt och långsiktigt arbetar med markbyten och köp för att
ytterligare skydda dalgången. Därigenom ökar möjligheten att det unikt stora tätortsnära Södra bergets
friluftsområde bevaras.

Miljöpartiet föreslår att kommunfullmäktige
- Att
- Att
- Att
- Att

beslutar:

Granloskogen så snart som möjligt görs till kommunalt naturreservat.
deltat vid Selångersån i Bergsåker därefter görs till kommunalt naturreservat.
kommunen strategiskt och långsiktigt arbetar för att Vapelbäckens känsliga dalgång skyddas.
en konkret plan för kommunala reservatsbildningar tas fram.
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Miljöpartiet de gröna i Sundsvall genom
Angel Villaverde, gruppledare

