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Yttrande över förslag till beslut om naturreservatet Örnsätraskogen 
Remiss från plan- och byggnadsnämnden , dnr. 2016-0074 Remisstid: 23 januari, förlängt till 
den 6 februari 2017 
 

Förslag till beslut: 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 
 
Att överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt ärendets bilaga 1 
 
 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har i samarbete med Upplandsstiftelsen utarbetat ett förslag till beslut och 
skötselplan för det blivande naturreservatet Örnsätraskogen i Uppsala kommun. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker bildandet av reservatet. I föreskrifterna anser 
nämnden att förvaltarens rättigheter att utföra åtgärder för att tillgodose syftet med reservatet 
behöver lyftas fram och förtydligas. Nämnden föreslår att de åtgärder som förvaltaren vill 
göra ska samrådas med tillsynsmyndigheten, det vill säga miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
Att samråd ska ske kan förtydligas i skötselplanen och bör förslagsvis ske utifrån en 
regelbunden återkommande tidsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser även att det skulle 
vara en stor fördel om beslutets bilagor, beslutskartorna, finns i digitalt i form som ett GIS 
skikt. 

 

Ärendet 
Uppsala kommun har i samarbete med Upplandsstiftelsen utarbetat ett förslag till beslut och 
skötselplan för det blivande naturreservatet Örnsätraskogen i Uppsala kommun. 
 
Naturreservatet ligger i Jumkils socken ca 15 km nordväst om Uppsala stad. Området 
omfattar ett större sammanhängande skogsområde beläget på moränmark. I området finns 
äldre barrblandskog av naturskogskaraktär i anslutning till en dalgång med en orörd 
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strömmande bäck Örnsätrabäcken, några källor samt ett par så kallade glupar (vattenfyllda 
sänkor). I anslutning till en av gluparna finns inslag av hassel och lind. I den norra och södra 
delen av naturreservatet ligger några mindre trädbevuxna kärr. Skogen är över 100 år och 
naturskogsartad. Inslaget av död ved är bitvis stort. Mestadels rör det sig om granskog av 
blåbärs- och eller lågörttyp men det ingår även hällmarkstallskog och lundartade bestånd med 
ädellövinslag. Skogen har högt värde för rödlistade skogslevande arter. För att värden ska 
bestå, behöver området undantas från skogsproduktionen och annan exploatering som innebär 
att områdets naturvärden skulle skadas.  
  
Området är betydelsefullt ur friluftssynpunkt och har ett kultur- vetenskapshistoriskt värde 
som ett av Carl von Linnés stora utflyktsmål vid hans berömda så kallade herbationes. 
Linné-stigen börjar öster om naturreservatet, vid Örnsätra, där kommunen anlagt en P-plats 
och satt upp en informationsskylt som beskriver stigens sträckning och historia. Stigen börjar 
i ett parti betespräglat odlingslandskap som numera är igenväxande på grund av upphört bete. 
Stigen är sedan markerad längs hela sträckan fram till den så kallade ”Studentvillan” väster 
om naturreservatet, ca 7 km in i skogen. 
 
 
Syftet och föreskrifterna 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda, återställa och bevara 
värdefulla naturmiljöer och tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Syftet ska uppnås 
genom att inte tillåta skogsbruk eller exploaterande verksamheter. Genom att vid behov 
genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter eller miljöer, såsom friställande av enstaka 
grova träd. Låta avverkad mark utvecklas till naturskog.  
 
För att allmänhetens tillgänglighet ska underlättas, anläggs, uppmärks och underhålls stigar, 
spänger eller enkla broar över bäcken. Det kommer även sättas upp sittbänkar och 
informationsskyltar.  
 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar även kommunen om 
föreskrifter för inskränkning i hur marken får användas (del A), vad ägare av mark inom 
reservatet förpliktigas att tåla (del B) och om rätten att färdas och vistas inom reservatet (del 
C) se bilaga 2. 
 
Föreskrifterna ligger till grund för de eventuella prövningar som miljö- och 
hälsoskyddsnämnden kommer hantera samt för framtida tillsyn över reservatet. 
 
Miljöförvaltningen ser att vissa delar av föreskrifterna behöver förtydligas utifrån de 
erfarenheter som tillsynsmyndighet över de kommunala reservaten.  
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Lars Wedlin 
tf. miljödirektör 
 

Bilagor 
Bilaga 1: Yttrande över förslag till beslut om naturreservatet Örnsätraskogen 
Bilaga 2: Naturreservatet Örnsätraskogen, Uppsala kommun 
 
 



 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
 
 

Handläggare Datum Diarienummer 
Emilia Hammer 2017-02-01                  2016-006541- NA 
018- 727 43 20 
 
 Plan- och byggnadsnämnden 
 
 
 
 
Yttrande över förslag till beslut om naturreservatet Örnsätraskogen 
Remiss från plan- och byggnadsnämnden , dnr. 2016-0074 Remisstid: 23 januari, förlängt till 
den 6 februari 2017 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker bildandet av naturreservatet Örnsätraskogen. 
Nämnden har följande synpunkter på reservatsföreskrifterna.  
 
Förskrifterna beskriver vilka begränsningar i bruket av marken som reservatsbeslutet innebär, 
för allmänhet, markägare och förvaltare. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att 
förvaltarens rättigheter att utföra åtgärder för att tillgodose syftet med reservatet behöver 
lyftas fram i dokumentet och förtydligas. Exempelvis bör det tidigt i föreskrifterna framgå att 
de åtgärder som förvaltaren vill genomföra för att syftet med reservatet ska tillgodoses inte är 
tillstånds- eller dispenspliktiga. I förslaget är det formulerat som att föreskrifterna inte ska 
utgöra ett hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med 
reservatet. Formuleringen lämnar en otydlighet i om en prövning behöver ske när förvaltaren 
vill utföra en åtgärd som är dispenspliktig enligt föreskrifterna.  
 
Nämnden föreslår att de åtgärder som förvaltaren vill göra ska samrådas med 
tillsynsmyndigheten, det vill säga miljö- och hälsoskyddsnämnden. Att samråd ska ske kan 
förtydligas i skötselplanen och bör förslagsvis ske utifrån en regelbunden återkommande 
tidsplan. Samrådets syfte är att tillsynsmyndigheten får en överblick över vad som sker i 
reservatet utan att försvåra för förvaltaren att genomföra åtgärder som behövs.  
 
I skötselplanen bör även otydliga begrepp förtydligas så som vilka organiserade tävlings- eller 
övningsändamål och lägerverksamheter som är tillståndspliktiga. Det vill säga att ange en 
storleksgräns på aktiviteter som bedöms påverka syftet med reservatet så pass mycket att deär 
tillståndspliktigt. 
 
Utöver nämnda punkter bör även den punkt som beskriver att: - genomförande av 
undersökningar som inte skadar bevarandevärdena. För sådana undersökningar krävs dock 
kommunens tillstånd, ändras då det är otydligt vilken instans som utgör kommunen i detta fall. 
Nämnden föreslår att genomförandet av undersökningar som inte skadar bevarandevärdena 
istället ska samrådas med förvaltaren och att tillsynsmyndigheten ska få del av informationen 
för att kunna ha en överblick över vad som sker i reservatet. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser även att det skulle vara en stor fördel om beslutets 
bilagor, beslutskartorna, finns i digitalt i form som ett GIS skikt. De skulle underlätta vid 
handläggingen vid tillsyns-och prövningsärenden. 
 

 
 
 
 
För miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
 
 
Bengt Fladvad Lars Wedlin 
ordförande  tf. miljödirektör 
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