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17   Södra stadsberget
Kring Södra Stadsberget utbreder sig ett stort 
område med omväxlande skogsmarker, varie-
rande mellan magra hällmarkstallskogar och 
örtrika granskogar. Det är Sundsvalls främsta 
rekreationsområde med fina bär- och svamp-
marker och trevlig skidterräng. Här finns 
många markerade stigar, elljusspår och rast-
stugor. Mittnordenleden startar uppe på Södra 
Stadsberget. Här finns också Friluftscentrum 
Södra Berget, en kommunal fritidsanlägg-
ning som har sitt centrum vid Ängen, där alla 
längdskidspår utgår. På sommaren är Ängen 
startpunkten för lek och spel, äventyrsstigar 
och utflykter. 

Även för barn finns det flera äventyrsstigar, 
som Tarzanstigen och Björnstigen.
  
 Växter
Fjällväxten klynnetåg har sin enda kända 
växtplatsen i Medelpad här. Den finns fortfa-
rande kvar på berghyllor mot norr. På berget 
förekommer också skogsnycklar och nattviol. 
Uppe på Södra Berget och på alla hällmarker 
bort mot Fågelberget finns bergglim och vår-
spergel. Här och var förekommer tallört som 
saknar klorofyll och som därför behöver leva 
med både tall och en svamppartner.

Vid den idylliska Svarttjärnen i östra de-
len av området växer skvattram, en i trakten 
ganska ovanlig art. Vid tjärnen finns även den 
sällsynta växten strandlummer. På myren väs-
ter om tjärnen finns en annan raritet; björn-
brodd som här har sin enda kända växtplats i 
östra Medelpad. 

Geologi
Bergrunden är omvandlad gråvacka. En kilo-
meter nordväst om Fågelbergsstugan finns i en 
amfibolit en gammal skärpning, ett försök att 
bryta malm.

Nordost om slalombackens fot (Hillsta-
mon) består berget av porfyr med tät ljusbrun 
grundmassa, den kallas sundsvallsporfyr. 

1.4 km sydösterut efter elljusspåret finns 
ett klapperstensfält, havet nådde hit för 8500 
år sedan. Det finns även gamla stenbrott vid 
Hillstamon.

På vägen upp till södra Stadsberget finns en 
stor sandmo av svallade sediment som spolats 
ner från berget när området höjdes ur havet 
för 9000 år sedan. Genom området rinner en 
mindre bäck som eroderat ner till fast botten. 
Ravinens djup visar att sedimenten är upp till 
6 m tjocka.

Veta mer
Raststugan på Ängen, Södra Berget är öppen 
alla dagar klockan 11-16. 

Kartor över stigar och leder i området finns 
att hämta på www.sundsvall.se

3.5 km från centrum. Följ skyltar med Södra 
stadsberget från E4 eller Bergsgatan (E14).


