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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-06-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 215

Översyn av gränser, reservatsföreskrifter och
skötselplan för naturreservatet Hågadalen-
Nåsten

KSN-2021-01239

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar

1. att initiera gränsjustering och översyn av reservatsföreskrifter för
naturreservatet Hågadalen–Nåsten,

2. att i samband med översyn av gränser utreda avgränsning och förutsättningar
för att på bästa sätt skydda skogsmark vid kvarteren Kalkstenen och
Blodstenen och införliva området i naturreservatet Hågadalen-Nåsten med
syftet att bibehålla naturvärden långsiktigt och utveckla skogsområdet i
samspel med omgivande naturskydd samt säkerställa gröna samband för djur
och växter och naturupplevelser, samt

3. att överlämna ärendet till plan- och byggnadsnämnden.

Sammanfattning

Skötselplanen för naturreservatet Hågadalen-Nåsten från 1998 är i behov av översyn
och uppdatering. Ett ökat slitage, påverkan på naturvärden samt ett behov av samsyn
mellan markägarna innebär att en uppdatering och utvärdering av reservatets
föreskrifter är nödvändiga. Med en uppdateringav skötselplan och föreskrifter ska även
en vidare översyn av reservatets gränser utföras. Gränsjusteringar kan vara aktuella där
reservatsgränsen påverkar infrastrukturer och liknande ytor där konflikter fortlöpande
uppstår. Gränsjustering kommer att vara aktuell för utvidgning av reservatet för att
skydda skogsmark vid kvarteren Kalkstenen och Blodstenen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21maj 2021.
Bilaga 1, Karta
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-06-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar avslag till att-sats 2.

Beslutsgång

Ordförande ställer först föreliggande förslags första att-sats (1) mot avslag och finner
att arbetsutskottet bifaller densamma.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslags andra att-sats (2) mot avslag och
finner att arbetsutskottet bifaller densamma.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslags tredje att-sats (3) mot avslag och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Reservat ioner

Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Översyn av gränser, reservatsföreskrifter och 
skötselplan för naturreservatet Hågadalen-
Nåsten  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. att initiera gränsjustering och översyn av reservatsföreskrifter för 
naturreservatet Hågadalen–Nåsten,  

2. att i samband med översyn av gränser utreda avgränsning och förutsättningar 
för att på bästa sätt skydda skogsmark vid kvarteren Kalkstenen och 
Blodstenen och införliva området i naturreservatet Hågadalen-Nåsten med 
syftet att bibehålla naturvärden långsiktigt och utveckla skogsområdet i 
samspel med omgivande naturskydd samt säkerställa gröna samband för djur 
och växter och naturupplevelser, samt 

3. att överlämna ärendet till plan- och byggnadsnämnden. 

Ärendet 
Skötselplanen för naturreservatet Hågadalen-Nåsten från 1998 är i behov av översyn 
och uppdatering. Ett ökat slitage, påverkan på naturvärden samt ett behov av samsyn 
mellan markägarna innebär att en uppdatering och utvärdering av reservatets 
föreskrifter är nödvändiga. Med en uppdatering av skötselplan och föreskrifter ska även 
en vidare översyn av reservatets gränser utföras. Gränsjusteringar kan vara aktuella där 
reservatsgränsen påverkar infrastrukturer och liknande ytor där konflikter fortlöpande 
uppstår. Gränsjustering kommer att vara aktuell för utvidgning av reservatet för att 
skydda skogsmark vid kvarteren Kalkstenen och Blodstenen. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-05-21 KSN-2021-01239 
  
Handläggare:  
Elin Lindgren, Jan Franzén 
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Barn-, jämställdhets-, och näringslivsperspektiven bedöms inte vara relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. Näringslivsperspektivet beaktas vid samråd om 
reservatsföreskrifter och bedöms i samband med framtagande av projektdirektiv. 

Föredragning 

Hågadalen-Nåstens naturreservat är klassat som område av högt respektive högsta 
naturvärde. Reservatet har stor betydelse som friluftsområde för hela Uppsala stad och 
ingår delvis i ett större friluftsstråk mot Hammarskog i sydväst. Naturreservatet 
inrättades år 2000 och är bildat som ett kommunalt naturreservat. Kommunen är 
ansvarig för förvaltning av reservatsmarken och för tillsyn av föreskrifterna.  

Skötselplanen för Hågadalen-Nåsten utarbetades 1998 och är i behov av översyn och 
uppdatering. Reservatet har en mycket hög besöksfrekvens och under senare år kan 
konstateras slitage och påverkan på naturvärden. Delar av reservatet har med en 
naturvårdsinriktad skötsel fått höga naturvärden där exempelvis skogsmark inte bör 
avverkas. För att kunna utveckla och bibehålla reservatets höga värden behövs även en 
omarbetning av reservatets föreskrifter. Sedan reservatet beslutades har 
gränsjusteringar utförts och i samband med en uppdatering av skötselplanen ska även 
en vidare översyn av reservatets gränser utföras. Gränsjusteringar kan vara aktuella där 
reservatsgränsen påverkar infrastrukturer och liknande ytor där konflikter fortlöpande 
uppstår. Gränsjustering med ny avgränsning ska särskilt utföras för att på bästa sätt 
skydda skogsmark vid kvarteren Kalkstenen och Blodstenen och införliva området i 
naturreservatet Hågadalen-Nåsten, med syftet att bibehålla naturvärden långsiktigt 
och utveckla skogsområdet i samspel med omgivande naturskydd samt säkerställa 
gröna samband för djur och växter.  

Den geografiska avgränsningen av naturreservatet är beroende av ett flertal markägare 
och olika verksamheter inom området där justeringar preciseras i samråd med 
markägare och i remissförfarandet för reservatsbildning. En gränsjustering sker i 
samråd med planbesked för södra Eriksberg KSN-2021-00883. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett framtagande av ett förslag till reservatsföreskrifter och skötselplan har en beräknad 
kostnad på 400 000 kronor. Uppdraget finansieras inom kommunstyrelsens budget för 
2021 genom fördelning av markåtkomstbidrag för inrättade naturreservat. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2021. 
• Bilaga 1, Karta  

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Joachim Danielsson Christian Blomberg 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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