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 Kommunstyrelsen 
 

Inrättande av naturreservatet Årike Fyris 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  kommunen fortsätter processen med reservatsbildning enligt föredragningen, 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att organisera överläggningar med Sveriges 
lantbruksuniversitet och Uppsala läns landsting om alternativa möjligheter till att införliva 
deras aktuella marker i det tänkta reservatet samt länsstyrelsen om hanteringen av 
landskapsbildsskyddet och kopplingen till världsarvsarbetet, enligt föredragningen, 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att påbörja arbetet med fördjupad översiktsplan för 
en trafiklänk över ån i höjd med Ultuna/Sunnersta i enlighet med föredragningen, samt 
 
att uppdra till gatu- och trafiknämnden att rapportera resultatet av pågående utredning om 
Flottsundsbron till kommunstyrelsen senast 31 oktober 2011 
 
Ärendet 
Fritids- och naturvårdsnämnden (FNN) har 15 juni 2011 tillskrivit kommunstyrelsen med 
begäran om anvisningar för den fortsatta hanteringen av rubricerade ärende (bilaga 1).  
 
1996 antog kommunstyrelsen den så kallade ”Årikesplanen” där åtgärder redovisades för att 
bland bevara, utveckla och pedagogiskt förklara värdena. I översiktsplanen för Uppsala stad 
2002 pekades åriket ut för reservatsbildning och kommunfullmäktige gav FNN uppdraget att 
ta fram beslutshandlingar. Ett första förslag remissbehandlades 2007 och en 
remissammanställning gjordes 2008.  
 
Därefter har arbetet inväntat att flera utvecklingsfrågor kring hela åstråket från Islandsbron till 
Flottsund skulle klaras ut. Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2009 (§ 81) om flera 
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uppdrag kring åstråket, däribland till FNN att ”färdigställa förslaget till naturreservat för 
Årike Fyris”.  
 
Arbetet med reservatsförslaget avvaktade sedan färdigställandet av översiktsplan 2010 där 
avvägningar mellan skilda intressen gjordes och resulterade i bland annat en ungefärlig 
gränslinje för reservatet. FNN utarbetade därefter ett reservatsförslag (bilaga 2) som 
remissbehandlats under första kvartalet 2011. FNN har nu behandlat remissutfallet och listat 
ett antal övergripande frågor som nämnden inte anser sig ha rådighet över. 
 
Föredragning 
FNN lyfter fram tre frågekomplex kring vilka man begär kommunstyrelsens ställningstagande 
eller bistånd med hanteringen. Det gäller 
 

1) oenighet bland nämnderna kring gränsdragning och reservatsbildning över huvud taget 
2) några markägares möjligheter eller inställning till reservatsbildning, däribland 

landstinget (ULL) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
3) Länsstyrelsens synpunkter på föreskrifterna. Man menar man att föreskrifterna delvis 

är för svaga för reservatets syfte och för att kunna ersätta det landskapsbildsskydd 
enligt äldre lagstiftning som nu finns inom åriket samt att de inskrivna ”undantagen” – 
att föreskrifterna inte utgör hinder för t ex anläggande av ny trafikförbindelse över ån i 
enlighet med ÖP2010, vattentäktsverksamhet, grävning av provgropar för SLU:s 
forskning etc – generellt bör stämmas av mot pågående arbete med 
världsarvsnominering (”uppkomsten av den systematiska biologin”, där åriket ingår 
som ett kandidatområde) som kommunen medverkar i. 

 
För närmare beskrivning av frågeställningarna hänvisas till bilaga 1. 
 
Kommunledningskontoret kommenterar i det följande frågeställningarna i turordning enligt 
ovan. 
 

1. Ställningstagandet i ÖP2010 bör gälla om inte nya omständigheter eller ny 
information kommer fram. Naturreservatsbildningen bör därför fortsätta och 
gränsdragningen grovt sett behållas enligt remissförslaget om inte andra skäl talar för 
en ändring. Gatu- och trafiknämndens utredning kring Flottsundsbron kan möjligen 
vara en sådan omständighet och bör därför skyndsamt slutföras så att 
reservatsbildningen kan fullföljas. Smärre gränsjusteringar kring exempelvis 
infrastruktur och bebyggelse bör övervägas, liksom ändringar i syftesskrivning och 
föreskrifter, för att bevara visst mått av handlingsfrihet. 

2. SLU:s slutsats att reservatsbildning på dess mark inte är förenligt med att 
universitetets uppdrag från staten kräver särskilda insatser. Eftersom SLU i övrigt är 
positivt till reservatsbildning enligt förslaget är det rimligt att dialog nu inleds med 
SLU för att söka alternativa lösningar. Detsamma gäller för ULL:s markinnehav vid 
västra åkanten och kopplingen till stadsutvecklingen inom Ulleråkersområdet. 
Beträffande den privata markägaren ligger det på fastighetsnämnden att inom sitt 
uppdrag prioritera att nå en lösning i frågan. 
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3. Föreskrifterna har anpassats till bland annat SLU:s krav på att fortsättningsvis kunna 
bedriva forskning och undervisning på sin mark (se även avtalet mellan kommunen 
och SLU, bilaga 3) Omständigheten att ”forskning och undervisning” enligt 
miljöbalken inte kan anges som ett syfte med reservatet har hanterats genom 
inskrivning av vissa ”undantag”. Noteras skall att SLU menar att detta inte är 
tillräckligt (pkt 2 ovan). Vad gäller ersättning av landskapsbildsskyddet ger de 
föreslagna reservatsföreskrifterna i vissa avseenden ett starkare skydd, medan det t ex 
för vissa beskrivna ”undantag” som t ex trafikförbindelsen ger svagare skydd för 
landskapsbilden. Landskapsbildsskyddet behöver dock inte upphävas i sin helhet, utan 
kan ligga kvar i vissa områden.  
 
Beträffande sambandet med världsarvsarbetet kan konstateras att om åriket ska vara 
med i en ansökan till UNESCO måste reservatsbildningen fullföljas. Ett särskilt 
spörsmål här gäller den nämnda trafikförbindelsens förenlighet med såväl 
världsarvsarbetet som med riksintresset för kulturmiljövården. Gatu- och 
trafiknämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen (2009, § 81) utrett skilda 
alternativa förläggningar och grovt konsekvensbedömt dessa. Uppdraget  
avrapporteras inom kort. Kommunledningskontoret har i överläggningar med 
länsstyrelsen kommit fram till att denna trafikförbindelse – som inte står inför ett 
närtida genomförande, men heller inte tydligt prövats och konsekvensbeskrivits i 
ÖP2010 – bör prövas gentemot övriga intressen i en fördjupad översiktsplan. 
Reservatsbildningen behöver dock inte avvakta resultatet av FÖP-arbetet, utan kan gå 
vidare med ungefär samma undantagsskrivning som i remissförslaget. Vad gäller 
övriga frågeställningar bör kommunledningen söka lösningar på dem tillsammans med 
såväl länsstyrelsen som SLU. 

 
Sammanfattningsvis menar kommunledningskontoret att arbetet med reservatsbildningen bör 
fortsätta med inriktningen att vissa begränsade förändringar görs i gränsjusteringar, 
syftesskrivning och föreskrifter. Särskilda insatser bör göras för att lösa upp de knutar som 
berör SLU, ULL och länsstyrelsen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej relevant i detta ärende 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 








































































































































































































