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Kommunstyrelsen 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta naturreservat i 
Stabby backe 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
 
Ärendet 
Mohammad Hassan (L) yrkar i motion, väckt vid sammanträde 7-8 november 2016, att 
Uppsala kommun inrättar ett kommunalt naturreservat i Stabby backe.  
 
Motionen bifogas. 
 
Föredragning 
Kommunstyrelsen beslutade 23 november 2016, i samband med beslut om ny översiktsplan 
2016, att inom ramen för programarbetet för Stabbyfältet och Flogsta utreda en naturreser-
vatsbildning av Stabby backe.  
 
Stabby backe och Stabbyskogen är idag ett viktigt friluftsområde för Uppsalaborna. Området 
tjänar som motions- och rekreationsområde för flera närliggande stadsdelar som inte har god 
tillgång till naturmark. I en undersökning 2013 av hur stadens skolor och förskolor använder 
naturen framkom att även de som har relativt långt till detta friluftsområde tar sig hit för att 
det är så uppskattat. Det är viktigt för stadens attraktion och kvalitet att området bevaras och 
utvecklas som grönområde, vilket också framhålls i den nya översiktsplanen.  
 
Genom förtätning av staden och utbyggnad på Stabbyfältet kommer Stabby backe och 
Stabbyskogen att bli viktigt för ännu fler uppsalabor i framtiden. Då områdets storlek är 
relativt begränsad bör hela området, det vill säga både skogen och betesmarkerna, förbli 
grönområde. Översiktsplanen pekar även ut flera gröna stråk som länkar ihop detta 
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grönområde med andra grönområden längre ut i landskapet som också behöver finnas kvar, 
utvecklas och göras mer tillgängliga på sikt. 
 
Att inrätta ett naturreservat är ett långsiktigt beslut. Marken låses för detta ändamål och kan 
därefter inte tas i anspråk för några andra ändamål i framtiden, eftersom ett reservatsbeslut är i 
det närmast omöjligt att upphäva. Därför måste beslut om inrättande av naturreservat föregås 
av en utredning utifrån en långsiktig helhetssyn på markanvändningen.  
 
Genom kommunstyrelsens beslut om utredning av reservatsbildning för Stabby backe är 
motionens intention uppfylld. Utredningen kommer att redovisas inom ramen för det pro-
gramarbete för Stabbyfältet och Flogsta som stadsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att 
initiera genom beslut i kommunstyrelsen 11 maj 2016. 
 
Något särskilt beslut av kommunfullmäktige med anledning av motionen erfordras därför inte. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
Joachim Danielsson   Mats Norrbom 
Stadsdirektör    Stadsbyggnadsdirektör 
 



119 Liberalerna 

Motion om att inrätta naturreservat i Stabby backe 

Uppsala växer så det knakar, och fler bostader behövs. Men Uppsalas politiker måste också 
säkerställa att särskilt viktiga naturområden lämnas orörda och att alla Uppsalabor har tillgång 
till grönområden för rekreation och motion. 

Stabby backe/Stabbyskogen fungerar som en grön lunga för boende i västra delarna av Uppsala. 
Många Uppsalabor är oroliga över framtiden för Stabby backe/Stabbyskogen. Att inrätta ett 
naturreservat skickar en tydlig signal om värdet på området och innebär att det är skyddat för 
framtiden. Bostäder behövs, men de måste byggas med hänsyn till behovet av orörda 
grönområden. 

Mot denna bakgrund yrkar liberalerna: 

Att Uppsala kommun inrättar ett kommunalt naturreservat i Stabby backe. 

• 
ama 	assan (L) 

kommunalråd 
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