Mötesanteckningar
Natur & friluftsråd 27/8-19 kl 18-20
Plats: Barkskeppet, Magasinsgatan 12, 4 trappor. Ingång dörren bredvid Bussgods.
MOF
Kultur- och fritidsförvaltningen (KoF)
Miljökontoret (MK)
MYKO
MBF
Naturskyddsföreningen
Skogsstyrelsen
Södermalms scoutkår
Länsstyrelsen Västernorrland

Leleene Karlsson
Anders Erlandsson
Helena Brus
Jessica Andersson
Jan-Olof Tedebrand
Björn Abelsson
Vanja Strand
Helene Thorgren
Jean Esselström

1. Regionalt skogsprogram
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen håller på att ta fram ett nytt regionalt skogsprogram och vill
ha våra synpunkter främst kopplat till friluftsliv, rekreation och naturturism. Vanja Strand från
Skogsstyrelsen presenterade vad som ingår i programmet.
Jean Esselström som jobbar med friluftsliv på Länsstyrelsen deltog på mötet.
Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och regionen har jobbat med programmet i 1 år.
Vanja tycker det är viktigt att lyssna på föreningar och höra deras synpunkter och vad de
tycker är viktigt att tänka på för dem.
Den här planen kommer vara lite bredare än den tidigare. Den grundar sig i det Nationella
arbetet med fem fokusområden. Gäller i alla län (Småland har tidigt tagit fram en plan).
Det ingår också Handlingsplan för genomförande av det nationella skogsprogrammet samt
Strategi för Sveriges nationella skogsprogram. Ett särskilt program för region Västernorrland
tas fram.
Det nationella skogsprogrammets vision är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i
hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. De regionala skogsprogrammen
ska bidra till att förverkliga visionen.
Mål för fokusområde 1: Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta. Skogens
ekosystemtjänster…
Mål för fokusområde 2: Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
Mål för fokusområde 3: Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.

Mål för fokusområde 4: Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i
svenskt internationellt samarbete.
Mål för fokusområde 5: Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.
Synpunkter och önskemål:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Få privata skogsägare att ta mer miljöhänsyn.
Satsa på besöksnäringen.
Få in i mål 2 att tillväxt är besöksnäring.
Cykellopp på leder. Sundsvall har fördel av att vara både stad och skog.
Cykelturism och löpturism starkast växande nu.
Folkhälsan borde lyftas fram mer, med skogen som rekreation. Med tanke på att
psykisk ohälsa ökar.
Tillägg till fokusområde 5, skogens sociala värden är viktiga.
Gröninfrastruktur pågår parallellt. Hållbart brukande av skog borde visa hur man
kopplar ihop sammanhängande gröna stråk.
Det pågår sedan tidigare arbete med att belysa kajer mot det gröna. Samma sak borde
göras med skogen mot staden. Norra Berget är ett bra exempel.

Blir en nationell plan men det ska finnas en strategi för Västernorrland.
Det kommer komma en remissversion. Tidsplanen är att det ska vara klart till årsskiftet.
Remisstiden 2-3 mån.
Presentation och dokumentation från Skogsstyrelsen i bilaga.

2. Aktiviteter
Naturfestivalen:
15 september. Nytt i år Naturklur i stället för tipspromenad. Det går ut på att göra ”kluriga”
uppdrag vid alla utställare.
Kommer karta och information i samma vecka. Radioreklam gjord sänds v.37.
Affischer delades för att hjälpa till att sprida informationen.

Friluftsfestivalen:
Vi skjuter på denna informationspunkt eftersom det är för få friluftsföreningar med på mötet.
Vi får bestämma datum på nästa möte.

3. LONA-ansökan 2020
Förslag och diskussion om projekt.
Ledutveckling på landsbygden. Springstigar på Alnön mm.
MSI har ide om att hitta på något. Inget klart än.
Finns också ide om Digitalinformation om natur och friluftsliv.
Fundera på idéer till nästa möte.

4. Information från kommunen
Skyltning av leder. Sommarferiearbetare har satt upp skyltar i Norra-spårområdet och
södra- spårområdet.
Allemansrättsinformation finns vid Södra Berget och Sidsjön.
Kommer instruktion om Hillstamons utegym. Lederna kommer att vara markerade med
orenge färgrpick på träden, tex. fågelbergsstugans leder m.fl. De äldre färgmarkeringarna tas
bort.
Vattenverksamhet för Sidsjön: Det har inte funnits tillstånd för vattenuttag till snötillverkning.
Nu har KoF lämnat in ansökan om tillstånd. Inte klart hur det kan lösas för kommande vinter
ännu, de håller på att undersöka detta.
Cykling: KoF håller på att söka medel från Region Västernorrland och Tillväxtverket för
utveckling av cykelleder. Besked från Regionen i september, och från Tillväxtverket i
december. Planen är att märka upp befintliga leder, anlägga tre pumptracks i bostadsnära
områden, samt anlägga terrängcykelarena i anslutning till Friluftscentrum Södra Berget.
Slalomklubben har startat upp downhill bana för cykel. Liften är öppen helger under hösten.
Enklare hinderbana: KoF håller på att bygga en mindre och enklare hinderbana vid
Hillstamon.
Ny ÖP- på gång. Vi sitter med i olika grupper (Biologisk mångfald, Ekosystemtjänster,
Kulturhistoria och identitet, Rekreation och hälsa, Tekniska anspråk) för att ta fram en
Grönytestrategi som blir ett kopplat dokument till ÖP. Strategin kommer beskriva nyckeltal
för tillgång till grönytor och aktiviteter kopplade till rekreation och folkhälsa, med förslag på
max avstånd och olika kvalitéer.

5. Information mellan medlemmar
På grund av tidsbrist ingen genomgång på detta möte. Inget nytt och jätte viktigt fanns heller
att berätta om.

6. Kommande möten
Kommande möte onsdag 25 september vid Ljungan (reds anm: mötet skjutet till 30
september)
Kommande möten framöver: tisdag 22 oktober (reds anm: flyttas troligen), onsdag 4
december.

