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Nr 203. Motion av Johan Lundqvist 
(MP) om att skydda Hammarskog 
som friluftsreservat 
KSN-2013-0361 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredragning 
i ärendet 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari (V) 
reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 9 oktober 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/ Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, 
Christopher Lagerqvist, Louise Landerholm Bill 
(båda M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson 
(C), Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia 
Rezai (alla S), Rickard Malmström (MP) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Johan Lundqvist (MP) har i motion, väckt den 25 
februari 2013, yrkat att kommunfullmäktige ger 
plan- och byggnadsnämnden (PBN) i uppdrag att 
inrätta Hammarskog som ett naturreservat för det 
rörliga friluftslivet. Ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till PBN och gatu- och 
samhällsmiljönämnden (GSN). Bilaga 2 och 3. 

 
Remissinstanserna anser inte att Hammarskog är 
prioriterat för att utreda reservatsbildning i dags-
läget. På lång sikt kan dock behov uppstå för att 
skydda området. Frågan bör då aktualiseras inom 
ramen för pågående uppdateringar av naturvårds-
programmet och översiktsplanen. Det bör då 
övervägas om Hammarskog ska pekas ut som 
föreslaget naturreservat i nästa översiktsplan. 
Remissinstanserna föreslår att kommunstyrelsen 
(KS) hanterar frågan inom ramen för framtida 
uppdatering av översiktsplanen.  
 
(MP), (S) och (V) har anmält reservation i GSN. 
(MP) har anmält reservation i PBN. 
 
Föredragning 
Hammarskog är ett viktigt och välbesökt frilufts-
område i Uppsala kommun. Naturen och de unika 
möjligheterna till sommar- såväl som vinterak-
tiviteter bör värnas.  
Remissinstanserna hänvisar till pågående upp-
dateringar av naturvårdsprogrammet och över-
siktsplanen och föreslår att det där bör övervägas 
om Hammarskog ska pekas ut som föreslaget 
naturreservat i nästa översiktsplan. Kommun-
styrelsen delar remissinstansernas bedömning i 
den del att uppdateringen av naturvårds-
programmet bör innehålla en bedömning av huru-
vida Hammarskog lämpar sig för reservats-
bildning.  
 
I den pågående aktualitetsprövningen av över-
siktsplanen görs dock ingen bedömning av Ham-
marskog. Däremot kommer, i sedvanlig ordning, 
markanvändningsfrågor inklusive överväganden 
om det behövs formella skydd att tas upp i ar-
betet med den nya översiktsplanen. Då kommer 
förutom Hammarskog även andra områden att 
behandlas, varav Fjällnora är ett exempel. Detta 
arbete inleds efter valet 2014. I den processen 
kan naturvårdsprogrammets bedömning användas 
som underlag. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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