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Nr 11. Interpellation om att sam-
verka mer med Upplandsstiftelsen 
för att utveckla områden för fri-
luftslivet samt för att öka antalet 
naturskyddade områden  
KSN-2013-1509 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, fri-
luftsliv och naturskola inom Uppsala län. De 
samarbetar med många olika organisationer och 
har inget eget vinstintresse. Upplandsstiftelsen är 
en ideell förening med landstinget i Uppsala län 
och alla länets kommuner som medlemmar. Upp-
landstiftelsen har stor kompetens och många upp-
gifter. Bland annat praktisk naturvård, inven-
teringar och skötselprogram för olika naturtyper, 
förvaltning av naturreservat, Upplandsleden, 
kanotleder och Smultronställen samt informa-
tionsinsatser om naturen. 
 
Upplandsstiftelsen samverkar med kommunerna 
att driva naturskolor för barn och ungdomar bl.a. 
genom att utveckla pedagogiskt material och 
arbetssätt.  
 
Uppsala kommun har sedan många år tillbaka ett 
samarbete med Upplandsstiftelsen till exempel 
kring naturskolan och Biotopia. Det finns också 
samverkan kring ett fåtal naturreservat och smult-
ronställen som Ola, Pansarudden och Wik. Några 
mindre projekt kring kulturlandskapet, arbete 
med fiskvägar i Fyrisån och en skötselplan för 
Fjällnoraområdet tas fram.  
 
Av de sjutton pågående naturvårdsprojekten som 
presenteras på Upplandsstiftelsen genomförs bara 
ett uttryckligen i samarbete med Uppsala kom-
mun, det lokala naturvårdsprojektet i Fjällnora. 
(http://www.upplandsstiftelsen.se/verksamhet/pa
gaende-projekt__4731) 
 
Uppsala kommun har enligt sin webbplats enbart 
två (!) pågående naturvårdsprojekt. 
 http://www.uppsala.se/sv/Kulturfritid/Idrott--
friluftsliv/Natur/Lokala-naturvardsprojekt-i-
Uppsala-kommun/Pagaende-naturvardsprojekt/ 
 

När Uppsala kommun växer i invånarantal och 
med mer bebyggelse ökar tillfrågan på tillgäng-
liga friluftsmarker och behovet av att skydda vär-
defulla naturmarker blir också större. För att öka 
takten i naturvårdsarbetet och få mer kvalitativa 
insatser för friluftslivet borde därför Uppsala 
kommun samverka mer med Upplandsstiftelsen, 
där kommunen är en av de större medlemmarna. 
Linnéstigarna och Årike Fyris är viktiga besöks-
mål inte bara för Uppsalaborna utan även för in-
ternationella besökare som kommer till Uppsala 
för att vandra i Linnés fotspår. God information, 
offentliga toaletter, tillgänglig naturguidning och 
annan service saknas tyvärr till stor del. Det finns 
planer på ett naturreservat i Årike Fyris sedan 
många år. Tyvärr har beslutet om naturreservat 
inte tagits av den sittande majoriteten. När beslut 
fattas kommer stora krav på kommunen ställas att 
utveckla naturreservatsföreskrifter som är anpas-
sade till det mycket stadsnära läget och som på 
ett bra sätt främjar fågelliv och skyddar Linnés 
alla kända växtlokaler genom hävd och bete på 
rätt sätt. 
 
Mina frågor till Fredrik Ahlstedt är därför: 
 
Håller du med Miljöpartiet om att Uppsala 
kommun borde utveckla samarbetet med 
Upplandstiftelsen och starta fler naturvårds-
projekt och naturreservat? 
 
Tycker du att kommunen ska samverka med 
Upplandsstiftelsen kring utvecklingen av Linné-
stigar och Årike Fyris? 
 
Uppsala 3 december 2013 
Maria Gardfjell (MP)  
 


