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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-05-16

§ 88

Inrättande av naturreservatet Årike Fyris
KSN-2016-2027
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bilda naturreservatet Årike Fyris i enlighet med ärendets bilaga 1,
att anta skyddsföreskrifter enligt ärendets bilaga 1, samt
att fastställa skötselplan enligt ärendets bilaga 1:5.

Särskilt yttrande
Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och
Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 88.
Yrkande
Maria Gardfjell (MP), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), och Erik Pelling (S) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Sammanfattning
I översiktsplanen för Uppsala kommun från 2016 (ÖP 2016) föreslås att Årike Fyris ska skyddas. Där
framgår också att reservat planeras. Plan- och byggnadsnämnden gav den 21 maj 2015
stadsbyggnadsförvaltningen uppdraget att ta fram förslag till beslut och skötselplan för naturreservat i
Årike Fyris. Plan och byggnadsnämnden beslutade den 18 april 2018 att föreslå kommunfullmäktige
att besluta om bildande av naturreservat Årike Fyris.
Området ligger längs Fyrisån är en del av ett historiskt landskap präglat av jordbruksaktiviteter med
lång kontinuitet. För att Årike Fyris värden ska bestå och utvecklas behöver området undantas från
skogsproduktion och exploatering som påtagligt kan skada områdets natur- och kulturvärden. Området
bör därför förklaras som naturreservat. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och
bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, God
bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker och Ett rikt odlingslandskap.
Förslaget bedöms också vara förenligt med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurser. Förslaget innebär vidare att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller
vatten inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
I förslaget finns ett undantag för en planerad trafikförbindelse över Fyrisån, kallad Ultunalänken.
Förslaget innebär att en särskild yta bestäms för ändamålet trafikförbindelse, men utan att ett särskilt
trafikslag anges.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 20 april 2018.
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

bilaga A § 88
Ärende 13
Inrättande av naturreservat Årike Fyris
Särskilt yttrande
Alliansen

Vi är positiva till att bilda naturreservat i området Årike Fyris. När Alliansen styrde i Uppsala kommun
så fanns området redan då utpekat som ett framtida reservat i översiktsplanen. Men däremot så är vi
kritiska till hur processen ser ut för hur gränsdragningen görs och hur vi säkrar framkomligheten för
dagens och morgondagens uppsalabor. Reservatets exakta gränsdragningar får stor betydelse för
hela utvecklingen av Södra staden och hur de olika områden som i dag existerar ska utvecklas i
relation till varandra. Vi ser gärna att en viss flexibilitet ska finnas för hur vi kan möjliggöra bästa
möjliga boendemiljöer och hur vi samtidigt säkrar en god tillgång med tydliga entréer till reservatet.
Ett bra alternativ hade varit att invänta pågående förhandlingar med staten och det programarbete
som pågår för de södra delarna. Naturreservatet sträcker sig över ett stort område och innehåller
även ett reservat för broförbindelse. En förbindelse som vi i Alliansen gemensamt i gällande
översiktsplan har tydliggjort att det ska möjliggöras för en mångfald av trafikslag. Under arbetets
gång med reservatsbildningen har vi noga efterfrågat att det broreservat som finns är flexibelt och
inte låser sig vid enskilda trafikslag.

Therez Olsson (M)
Mohamad Hassan (L)
Stefan Hanna (C)
Jonas Segersam (KD)
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Kommunfullmäktige

Inrättande av naturreservatet Årike Fyris
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bilda naturreservatet Årike Fyris i enlighet med ärendets bilaga 1,
att anta skyddsföreskrifter enligt ärendets bilaga 1, samt
att fastställa skötselplan enligt ärendets bilaga 1:5.

Ärendet
I översiktsplanen för Uppsala kommun från 2016 (ÖP 2016) föreslås att Årike Fyris ska
skyddas. Där framgår också att reservat planeras.
Plan- och byggnadsnämnden gav den 21 maj 2015 stadsbyggnadsförvaltningen uppdraget att
ta fram förslag till beslut och skötselplan för naturreservat i Årike Fyris. Plan och
byggnadsnämnden beslutade den 18 april 2018 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
bildande av naturreservat Årike Fyris, bilaga 2.
Beredning
Stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat förslag till beslut med remissförfarande och i
samarbete med Upplandsstiftelsen tagit fram förslag till skötselplan för Årike Fyris i enlighet
med bestämmelser i miljöbalken (1998:808) och förordningen om områdesskydd (Fo
1998:1252).
Barn- och jämställdhetsperspektivet har beaktats i beredningen av ärendet.
Föredragning
Området ligger längs Fyrisån är en del av ett historiskt landskap präglat av
jordbruksaktiviteter med lång kontinuitet. Området har även en lång tradition av
vetenskapliga studier och dokumentation av Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
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Universitet. Områdets olika biotoper hyser en värdefull flora och fauna både på land och i
vattenmiljöer. Området har höga befintliga och potentiella värden för friluftslivet med
tätortsnära naturupplevelser, natur- och kulturpedagogik, motionsspår och vandringsleder.
För att Årike Fyris värden ska bestå och utvecklas behöver området undantas från
skogsproduktion och exploatering som påtagligt kan skada områdets natur- och kulturvärden.
Området bör därför förklaras som naturreservat. Förslaget överensstämmer med kommunens
översiktsplan och bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen Ett rikt växt- och djurliv,
Levande skogar, God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker och
Ett rikt odlingslandskap.
Förslaget bedöms också vara förenligt med en ur allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurser. Förslaget innebär vidare att inskränkningarna i enskilds rätt att
använda mark eller vatten inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska
tillgodoses.
I förslaget finns ett undantag för en planerad trafikförbindelse över Fyrisån, kallad
Ultunalänken. Förslaget innebär att en särskild yta bestäms för ändamålet trafikförbindelse,
men utan att ett särskilt trafikslag anges.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnad för reservatsbildningen ryms för ändamålet inom ramen för plan- och
byggnadsnämndens budget. Tillkommande driftskostnader omfattar i första hand utsättning
och markering av reservatsgräns samt informationsskyltning. Uppsala kommun kommer att
söka markåtkomstbidrag för skydd av värdefull natur.
Finansiering av naturvårdsförvaltningen sker genom gatu- och samhällsmiljönämndens anslag
för skötsel av naturvårdsobjekt m.m. Löpande kostnader utgörs av skötselmoment såsom
normal drift av kommunal mark och skötsel enligt skötselplan. Förvaltningskostnaderna för
gatu- och samhällsmiljönämnden ökar i och med detta med 300 000 kronor per år, vilket
behöver hanteras i Mål och budget för 2019-2021.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Joachim Danielsson
stadsdirektör

Mats Norrbom
stadsbyggnadsdirektör
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Förslag till beslut


Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklaras Årike Fyris som naturreservat. Reservatet har en avgränsning som framgår av beslutskarta, bilaga 1,



naturreservatets namn ska vara naturreservat Årike Fyris,



för att trygga ändamålet med naturreservatet beslutar Uppsala kommun med stöd av 7 kap. 5,
6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter samt föreskrifternas ikraftträdande ska
gälla för naturreservatet,



ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken ska gälla omedelbart, även om de
överklagas,



med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställer Uppsala kommuns kommunfullmäktige en skötselplan, bilaga 5. I enlighet med 2 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och vad som följer av 21 § samma förordning är Uppsala kommun förvaltare för naturreservatet.

Reservatets syfte
Syftet med naturreservatet är att:


bevara områdets jordbruksmark, naturmark, vattenmiljöer och betesmark för forsknings- och
undervisningsverksamhet,



bevara och utveckla biotoper för ett rikt fågelliv och vattenorganismer genom att värna, utveckla eller anlägga olika vattenmiljöer,



bevara och utveckla ett kulturpräglat landskap längs Fyrisån och Uppsalaåsen med värdefulla
naturtyper för biologisk mångfald i vatten- och landmiljöer,



bevara ett större sammanhängande tätortsnära friluftsområde och i samspel med övriga bevarandeintressen utveckla tillgängligheten och allmänhetens möjligheter till fritid och naturupplevelser inom området.

Mer specifikt är syftet att vårda, bevara samt utveckla området som innefattar ekosystem i jordbruksmark, Fyrisåns och Sävjaåns limniska miljöer med strandmiljöer, skogsbestånd samt sandiga
åsmiljöer. Områdets värden för friluftslivet ska upprätthållas och utvecklas för frilufts- och fritidsaktiviteter samt pedagogisk verksamhet.

Syftet ska uppnås genom att:


inte tillåta exploaterande verksamheter,



säkerställa fortsatt hävd av odlingsmark genom åkerbruk, slåtter och betesdrift,



undvika användning av konstgödsel och bekämpningsmedel,



restaurera, bevara och genom hävd upprätthålla strandängar och vattenmiljöer för fisk och
andra vattenorganismer,



bibehålla och hävda lundar, naturbetes- och slåttermarker,
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sköta skogsbestånd för biologisk mångfald och friluftsliv,



erbjuda goda friluftsupplevelser genom att utveckla tillgänglighet och information.

Skäl för kommunens beslut
Området är en del i ett historiskt landskap utefter Fyrisån präglat av jordbruksaktiviteter med lång
kontinuitet. Området har även en lång tradition av vetenskapliga studier och dokumentation, historiskt
och ännu idag, av Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet vilket är ett värde i sig. Områdets olika biotoper hyser en värdefull flora och fauna både på land- och i vattenmiljöer. Området har
höga befintliga och potentiella värden för friluftslivet med tätortsnära naturupplevelser, natur- och
kulturpedagogik, motionsspår och vandringsleder.
Området ligger centralt och ansluter mot den södra delen av staden och nya bostadsområden i Ulleråker och Rosendal. Området ska planeras med anslutningar till angränsande bostadsområden både avseende rekreation och grönstruktur.
Områdets värden kan skadas av exploaterande verksamheter, skogsbruk, utsläpp i vattenmiljöer samt
skadegörelse på mark och vegetation. Områdets hävdgynnade miljöer och åkermark missgynnas av
upphörd hävd. Limniska miljöer knutna till Fyrisån och Sävjaån missgynnas av igenväxning, uppgrundning och uttorkning.
Naturreservat är det mest lämpliga instrumentet för att långsiktigt skydda området från ändrad markoch vattenanvändning och att säkerställa den skötsel som behövs för att bevara och utveckla områdets
värden.

Föreskrifter för naturreservatet
För att tillgodose syftet med reservatet beslutar Uppsala kommun efter samråd med markägaren, med
stöd av 7 kap. 5,6 och 30 §§ miljöbalken och 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken mm. att nedan angivna föreskrifter ska gälla i reservatet.

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken mm om inskränkning i rätten att använda markoch vattenområden inom naturreservatet.
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:
1. bedriva täktverksamhet eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi, prospektera eller bortföra mineral eller annat geologiskt material,
2. gräva, schakta, utfylla, hacka, borra, mejsla, spränga, skada mark, block, sten eller botten,
3. tippa, fylla eller anordna upplag annat än tillfälligt (högst tre månader) för jordbruket, skogsskötsel, underhåll av stigar, gång- eller cykelväg, väghållning eller annat upplag i samband
med områdets skötsel,
4. uppföra mast, vindkraftverk, parkeringsplats, eller campingplats,
5. använda eller sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel eller växtnäringsmedel på
åkermark inom skyddszoner utefter diken och vattendrag samt på slåtter- och betade ängsmarker,
6. bedriva energiskogsodling eller julgransodling på åkermark, eller att skogsplantera betesmark,
åkermark eller åkerholmar,
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7. inplantera fisk eller kräftor samt anlägga eller bedriva fisk- eller musselodling i naturligt vatten,
8. bedriva jakt på fågel,
9. avverka skog genom trakthyggesbruk,
10. avverka skogsbestånd genom trakthyggesbruk inom skötselzon E & F.

Utan tillstånd från tillståndsmyndighet är det förbjudet att:
11. dika, dämma eller förändra dräneringsförhållanden,
12. anordna större tävlingar eller andra arrangemang (över 300 deltagare), eller upplåta plats för
camping eller tältning,
13. avverka träd (större diameter än 20 cm eller omkrets 70 cm i brösthöjd) eller ta bort eller
upparbeta dött träd eller utföra andra skogliga åtgärder,
14. uppföra ny byggnad, väg eller anläggning, annat än byggnad eller anläggning som erfordras
för reservatets förvaltning, information och undervisning samt för forsknings- och jordbruksverksamhet,
15. anlägga ny ledning i mark, vatten eller luft.
Undantag från föreskrifterna anges under D nedan.

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse för ägare och innehavare
av särskild rätt till fastighet att tåla visst intrång.
Markägare, arrendator och annan innehavare av särskild rätt till mark och vatten förpliktigas
tåla att följande anordningar kan utföras och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet:
1. utmärkning av reservatets gränser samt uppsättning och underhåll av reservatsskyltar, vägvisare och övriga upplysningsskyltar och liknande arrangemang,
2. anläggande, underhåll och drift av friluftsanläggningar, leder och parkeringsplatser eller liknande tillgänglighetsanordningar för friluftslivet,
3. genomförande av naturvårdande skötselåtgärder i skog såsom röjning, luckhuggning, plockhuggning, frihuggning samt tillskapande eller tillförsel av död ved inom zon E och F,
4. brukning av jordbruksmark inom zon C,
5. genomförande av naturvårdande skötselåtgärder inom zon A, B och C såsom bete, slåtter,
putsning, röjning av igenväxningsvegetation, fräsning av stränder eller liknande åtgärder, återställande eller nyskapande av vattenmiljöer, åtgärder för biologisk mångfald, återställande eller nyskapande av sandblottor, anläggande av skyddszon vid vattendrag,
6. undersökning och dokumentation av växt- och djurlivet, andra natur- och kulturhistoriska
förhållanden och friluftsliv samt av mark- och vattenförhållanden,
7. om jordägaren inte kan bedriva betesdrift i kan förvaltaren ianspråkta brukningsrätten för att
trygga reservatets syfte.
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C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken m.m. om rätten att färdas och
vistas inom reservatet samt om ordning i övrigt inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:
1. skada botten, berg, jord eller sten,
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar eller gräva upp växter,
3. skada eller störa djurlivet,
4. medföra okopplad hund,
5. framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar,
6. parkera motorfordon och husvagn/husbil annat än på upplåtna och iordningställda platser,
7. cykla eller framföra elcykel, som avviker från Transportsstyrelsens definition om elassisterad
cykel, utanför markerade gång- och cykelvägar/-stigar eller vägar avsedda för motortrafik,
8. samla in insekter och andra ryggradslösa djur med undantag för insamling av enstaka individer för artbestämning eller tillfällig insamling som görs inom pedagogisk verksamhet,
9. att sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband
med organiserad friluftslivsverksamhet,
10. för längre tid än ett dygn i följd förankra båt eller lägga upp båt på land med undantag för uppläggning på anvisade platser,
11. köra med vattenskoter eller andra motordrivna båtar utanför markerad farledslinje. Ingen körning får ske i vass- och översvämningsområden,
12. tälta utanför anvisad plats,
13. elda, annat än vid för detta iordningställda platser.

D. Undantag från föreskrifterna
Utan hinder av föreskrifterna under A och C är det tillåtet:
1. för markägare att bedriva verksamhet inom jordbruk, forskning och undervisning i enlighet
med naturreservatets syfte,
2. för reservatsförvaltaren eller den som denna uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för
att tillgodose syftet med naturreservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 §
miljöbalken i detta beslut,
3. för reservatsförvaltaren och markägaren eller den som dessa uppdrar åt, att avverka träd som
efter fackmannamässig bedömning anses motverka reservatets syfte eller som utgör en säkerhetsrisk för människors hälsa och fast egendom,
4. för reservatsförvaltaren och markägare eller den som dessa uppdrar åt, att utföra åtgärder som
krävs för normal drift på mark och i vatten, underhåll och skötsel av områdets anläggningar,
vägar, stigar, diken, dräneringssystem och andra odlingsåtgärder som krävs för att upprätthålla
markens bördighet,
5. för reservatsförvaltaren och markägare eller den som dessa uppdrar åt, att framföra motorfordon utanför anvisade vägar om det behövs för områdets förvaltning och skötsel, forskning- eller undervisning,
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6. med nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning, oljeutsläpp och sjukvårds-, poliseller räddningsåtgärder,
7. att med nödvändiga åtgärder hålla farleden öppen,
8. för idrottsklubbar i samband med träning och tävling för roddbåtar, kajaker, kanoter att med
motordrivna följebåtar köra utanför farledslinjen,
9. för reservatsförvaltaren eller arrendator och djurhållare att använda vallhund vid djurhållning,
10. att efter samråd med markägaren och reservatsförvaltaren genomföra drift eller underhållsarbeten för el- och teleanläggningar, opto-, fiberkabel, fjärrvärmeanläggningar, markkabel, VAanläggningar, underhålla befintlig ledning eller ledningsgata och för detta använda nödvändiga motorfordon och arbetsmaskiner, samt sätta upp varningsskyltar. Drift eller underhållsarbeten som erfordras vid pågående driftsstörning får utföras utan samråd . Om körskador uppstår måste det åtgärdas så att markskiktet återställs utan dröjsmål, utförda åtgärder ska besiktigas där ledningsägare kallar reservatsförvaltaren senast en vecka efter utfört arbete. Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda regler för grävning och schakt,
11. att gräva ned befintliga luftledningar samt utbyte av befintlig markkabel. Samråd ska ske med
markägaren och reservatsförvaltaren senast 6 veckor innan åtgärd. Inom vattenskyddsområde
gäller särskilda regler för grävning och schakt,
12. att reparera eller underhålla befintligt vägområde, stigar och gångvägar,
13. att anlägga brygga eller fast angöringsplats för båt som är nödvändig för markägarens och reervatsförvaltarens verksamheter,
14. att i samband med jakt eller skyddsjakt medföra okopplad hund,
15. för markägaren eller av denne utsedd uppdragstagare att bedriva skyddsjakt om viltbeståndets
storlek innebär att det finns påtagliga risker för trafikolyckor eller viltskador på jordbruksmark
eller om viltbeståndet orsakar skador som motverkar reservatets syften. Undantaget gäller
även skyddsjakt på fågel,
16. för markägaren eller av denne utsedd uppdragstagare att framföra motorfordon i samband med
jakt eller skyddsjakt och eftersök och avlivning av skadat vilt,
17. jakt på fågel är tillåtet enligt gällande jaktavtal till och med 2019-01-01,
18. att för markägaren trädplantera, såsom skyddszoner i åkermark, erosionsmotverkande åtgärder
och allébildning,
19. plocka blommor, bär och marklevande svampar för privat bruk inom allemansrättens och artskyddsförordningens begränsningar,
20. att för Uppsala kommuns behov bedriva vattentäktsverksamhet och vidtaga de åtgärder som är
nödvändiga för stadens vattenförsörjning,
21. att anlägga broförbindelse över Fyrisån vid befintligt brofundament vid Vindbron,
22. att i ett ungefärligt läge som anges i Uppsala kommuns översiktsplan 2016 och genom att minimera intrång och barriäreffekter i natur- och kulturmiljön planera och anlägga en trafikförbindelse över Fyrisån. Markerad zon ”anläggningsyta” enligt bilaga 2.

Kommunens tillståndsmyndighet får enligt 7 kap. 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna
dispens från meddelade reservatsföreskrifter.
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Föreskrifternas ikraftträdande
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen publiceras i kommunens författningssamling.

Andra bestämmelser som gäller för området
Uppsala kommun vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även andra lagar, förordningar
och föreskrifter för området. Av särskild betydelse för reservatets syften är bland annat:


artskyddsförordningen (2007:845) och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 1999:7 med ändringar 1999:12, 2005:12 och 2008:3) om artskydd med bestämmelser om bl.a. fridlysning av
vissa växt- och djurarter,



terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) med visst förbud mot körning i terräng,



alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon är fredade enligt jaktlagen
(1987:259), med undantag för sådan jakt som är tillåten enligt samma lag,



fiskelagen (1993:787), förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.,



bestämmelserna i 2 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) om skydd av fasta fornlämningar. Bestämmelserna innebär bland annat att det är förbjudet att på̊ något sätt förändra, ta bort, täcka
över eller i övrigt skada en fornlämning,



allemansrätten (inskriven i grundlagen sedan 1994) innebär en begränsad rätt för var och en
att färdas över annans mark och tillfälligt uppehålla sig där. Med rätten följer krav på hänsyn
och varsamhet; mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor ute i naturen,



generellt biotopskydd för vissa slag av mark- och vattenområden enligt 7 kap. 11 § miljöbalken tillsammans med 5 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken .
Generellt biotopskydd gäller bland annat för alléer och åkerholmar, samt för odlingsrösen,
stenmurar och småvatten i jordbruksmark,



enligt miljöbalken 7 kap. 28a § krävs tillstånd för att vidta en åtgärd som på ett betydande sätt
kan påverka Natura 2000 områden.

Upplysningar, förordnanden och planeringsförutsättningar


Uppsala kommun kan med stöd av 7 kap. 7 § andra stycket miljöbalken medge dispens
från meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är förenligt med
reservatets syfte (7 kap. 26 § miljöbalken). Enligt 7 kap. 7 § sista stycket miljöbalken
gäller att beslut om dispens får meddelas endast om intrånget i naturvärdet kompenseras
i skälig utsträckning i naturreservatet eller i något annat område.



Reservatsbeslutet kungörs på Uppsala kommuns anslagstavla och kommer att finnas tillgängligt i kommunens författningssamling, på kommunens webbplats samt i Upsala Nya Tidning.



Föreskrifter under C, om rätten att färdas, vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller omedelbart även vid överklagan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken.



Kommunen ska enligt 2 kap. 9 § miljötillsynsförordningen utöva tillsyn över att naturreservatets föreskrifter följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller bl.a. att brott mot föreskrift
som meddelats med stöd av 7 kap. miljöbalken kan medföra straffansvar. Har någon vidtagit
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åtgärd i strid mot meddelad föreskrift kan kommunens tillsynsmyndighet enligt 26 kap. 9 och
14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse.


Enligt 3 kap. 9 § lagen om skydd av olyckor har, efter en eventuell brand, ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren ansvar för bevakning i den utsträckning som har beslutats av räddningsledare efter avslutad räddningsinsats. Behövs bevakning med hänsyn till risken för ny brand
och att bevakningen inte kommer till stånd får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad.



Den nordligaste delen av Ultunaåsen omfattas av planprogram för Ulleråker. Reservatsföreskrifterna är förenliga med programmets syfte.



Inom reservatet finns ett tjugotal kända och registrerade fornlämningar.



Stora delar av reservatet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård (K 40) Uppsala stad.



Del av reservatet omfattas av gällande förordnande till skydd för landskapsbilden (1970, enligt
§ 19, naturvårdslagen, äldre lydelse)1.



Strandskydd gäller 100 meter väster om Fyrisån, 100 meter på ömse sidor om Sävjaån och utökat strandskydd gäller 300 m öster om Fyrisån.



Vattenskyddsområde gäller för åsen med omgivningar, inre och yttre skyddszon (UppsalaVattholmaåsen, beslutsdatum 1 januari 1990, NVR-ID 2011036).



Reservatet berörs av ett markavvattningsföretag (Ultuna inv CK0916).



Förordnande med särskilda regler för avlopp gäller för området mellan Nåntuna och Lugnet.



Ultuna källa utgör riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, riks ID 03078.



Stora delar av området utgör riksintresse för kulturmiljövården.



Området kring Fyrisån ingår i ”Norra Mälaren samt nedre delarna av tillflödena Fyrisån och
Hågaån”, områdes nummer FC 06 ett riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.
Södra änden av området ingår i riksintresse för friluftsliv ,”Ekoln”.



Uppsala kungsäng är ett Natura 2000-område, ”Uppsala Kungsäng, SE 0210243”.



Sävjaån ingår i Natura 2000-området ”Sävjaån – Funbosjön, SE 0210345”.



Enligt miljöbalkens 3 kap. 4 § är jord- och skogsbruk av nationell betydelse och brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för annat ändamål endast för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen.

Potentiellt förorenad mark


inom fastigheten ULTUNA 2:1>4 finns en inom MIFO identifierad yta om 43952 m² med deponimassor upplagda sedan muddring av Fyrisån 1949-51,



inom NÅNTUNA 3:1>2 finns en inom MIFO identifierad yta om 68610 m² med deponimassor upplagda sedan muddring av Fyrisån 1949-51,



inom KRONÅSEN 1:20 finns en skjutbana.

Världsarvsbildning
Naturreservatet Årike Fyris är ett område som finns med i ett förslag till UNESCO om ett bildande av
världsarv. För att en ansökan ska godkännas krävs ett adekvat och starkt skydd av föreslaget område.
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Ledningsdragningar
Ledningsdragningar som krävs för att utveckla infrastrukturen i Uppsala eller regionen och ombyggnad av befintliga anläggningar för att klara ökad kapacitet eller för att klara myndighetskrav hindras
inte av reservatsbeslutet. Nya ledningar där mark tas i anspråk ska föregås av tillståndsprövning enligt
reservatsföreskrifterna. Eventuell framtida kabelförläggning och ledningsdragningar ska så långt möjligt nyttja befintlig infrastruktur som vägar, gång- cykelväg eller läggas utanför reservatsområdet.

Miljökvalitetsmål
Kommunen bedömer att en reservatsbildning är förenligt med de nationella miljökvalitetsmålen. Reservatsbildningen bidrar till att uppfylla miljömålet Levande skogar, genom att skyddsvärd skog med
inslag av gammal skog undantas från skogsproduktion och får att långsiktigt skydd. Naturreservatet
bidrar också till miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt
odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv.

Uppgifter om naturreservatet
Namn
NVR-ID
Län
Kommun
Församling/socken
Lägesbeskrivning
Topografisk karta
Ekonomisk karta
Areal
Naturgeografisk region
Kulturgeografisk region
Berörda fastigheter

Markägare
Förvaltare
Arealer efter zonindelning
(ungefärliga siffror)

Årike Fyris
2049142
Uppsala län
Uppsala kommun
Danmark – Funbo, Gottsunda
Naturreservatet är beläget vid 4 km S om Uppsala centrum.
11 I NV Uppsala
118 60, 11861, 11870, 11871
Ca 482 ha varav 43 ha ytvatten, kompletteras.
Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar
och sjöbäcken.
Mellanbygden
Hovstallängen 1:1, Kronåsen 1:16, 1:17, 1:20, 1:25,
Kungsängen 37:1, Lilla Djurgården 1:1, Nåntuna 1:2, 1:3,
15:1, 2:19, 2:2, 3:1, Sunnersta 51:22, 51:26, 51:97, Sävja
1:55, 12:1, 2:1, 5:1, 7:1, 8:1, Ultuna 2:1
Uppsala kommun, Sveriges lantbruksuniversitet, Akademiska hus AB, Gustavianska stiftelsen.
Uppsala kommun
Limniska miljöer
103 ha
Bete och slåtter
100 ha
Åker och vall
126 ha
Gammal barr- och blandskog
80 ha
Barrdominerad skog
30 ha
Lövdominerad skog
27 ha
Friluftsområde
16 ha
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Beskrivning av naturreservatet
Allmänt
Naturreservatet är en del av Fyrisåns dalgång och avgränsas av Uppsala stad, Ultuna- och Sunnerstaåsen, Lilla Djurgårdsskogen, Lunsen samt Mälaren. Området är varierat och består av åkrar,
betesmarker, strandängar, öppet vatten, skogar och sandmiljöer. Reservatet har en lång historia av
brukande vilket har gett förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Området är tätortsnära och ett
värdefullt rekreationsområde.

Historisk och nuvarande markanvändning
Det öppna landskapet är sedan forntiden starkt präglat av fyra brukningscentra; Ultuna, Nåntuna, Sunnersta och Kungshamn. Det landskap vi ser idag bär spår av en tusenårigt jordbruk. Den nuvarande
markanvändningen i det öppna landskapet är en blandning av åker, ängs- och betesmark.
På 1590-talet stängslades Lilla Djurgårdsskogen av Karl IX för att bli en älghage. Skogen blev en
kronopark där en mängd arter träd planterades. Där finns idag bestånd av lärk, ek, bok, lind, björk,
silvergran samt alm. Idag brukas delar av skogen och delar är avsatta för naturvård. Sunnerstaåsen
blev i mitten av 1600-talet en kunglig jaktpark. Idag är området ett viktigt friluftsområde och centrum
för olika typer av friluftsaktiviteter i Uppsala stad.

Jordbrukslandskapet
Huvuddelen av reservatet består av jordbruksmark. Ekosystemtjänsterna från jordbruksmarken har
stora ekonomiska och kvalitativa värden men också pedagogiska värden för forskning och undervisning. Ett stadsnära jordbruk är även en viktig del i förståelsen för sambandet mellan stad och land och
en förståelse för jordbrukets betydelse för vår livsmedelsförsörjning.
Jordbruksmarken erbjuder en mångfald av miljöer där många arter trivs. Diken, markvägar och kantzoner erbjuder värdefulla miljöer för vilt, fåglar och insekter. Jordbruksmarken utjämnar vattenflöden,
binder koldioxid, producerar syre och renar luften. Vid kraftiga regn buffrar åkern flödet av vatten.
Betesmarkerna i reservatet är mycket artrika och värdefulla just för att de bidrar med ekologisk stabilitet. Betesmarker fungerar som kolsänkor genom att de binder in kol och därmed mull i marken.

Kulturhistoriska värden
Inom reservatet finns olika kulturlämningar och historiska bosättningar. I Sunnersta finns ett järnåldersgravfält och lämningarna av en fornborg och inom Nåntuna finns ett antal fornlämningar i form av
gravfält, högar och härdar. Ulleråker och Ultuna har en lång historia tillbaka i forntiden och utgjorde
under senare hälften av järnåldern de viktigaste platserna kring Arosfjärden. Rika fornfynd med bl.a.
båtgravar vid Ultuna visar att platsen hade en central ställning.
Mälaren och Fyrisån var tidigt viktiga transportlänkar, liksom tidigare Långhundraleden som i nuvarande Sävjaåns sträckning nådde den s.k. Arosfjärden. Muddringen av ån har varit avgörande för att i
takt med landhöjningen kunna nyttja Fyrisån som transportled, vilket varit avgörande för Uppsala som
handelsplats.
Kungsängen med omgivningar har en lång tradition för vetenskapliga studier. På 1600-talet utförde
Olof Rudbeck d.ä. naturvetenskapliga studier och under 1700-talet gjorde Carl von Linné och hans
lärljunga studieutflykter i området. Utflykterna följde åtta bestämda leder, Linnéstigarna, som kallades
Herbationes Upsalienses. Två av dessa (Danmarksvandringen - Herbatio Danensis, och Ultunavandringen- Herbatio Ultunensis) passerar genom reservatet.
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Naturvärden och naturtyper
Skog
Ultunaåsen är i huvudsak skogbevuxen med upp till 150 åriga granar och tallöverståndare som är ca
250 år gamla. Vid åsgroparna är skogen delvis naturskogsartad med grova granar och en rik förekomst
av döda träd och lågor. Vissa mindre partier med yngre tallskog eller lövinslag med ek, sälg och rönn
finns inom området.
På Sunnerstaåsen domineras skogen av mager hedartad barrskog med gammal och grov tall och med
rikare skogstyper med inslag av lövskog i låglänta delar. På den nordvästra delen av åsen får skogen
en mer ängsartad karaktär och där har bland annat lind och alm planterats. I åsens västra kant finns en
liten åsgrop med öppna kärrliknande ytor och alsumpskog.
Lilla Djurgårdsskogen är bevuxen med blandskog med inslag av planterade lärkträd och silvergran. I
brynen mot Fyrisåns dalgång dominerar lövskog med ek. Inom områdets södra del dominerar
ädellövskog.

Ängs- och betesmarker
I den nordligaste änden av reservatet ligger det största partiet av Kungsängens tidigare stora slåttersankäng (sidvallsäng). Den del av ängen som omfattas av naturreservatet Uppsala kungsäng hävdas
kontinuerligt med slåtter. Kungsängen är känd för sin massförekomst av kungsängslilja. Liljan är införd och troligen förvildad från staden eller från dåvarande universitetets botaniska trädgård.
Längs de östra stränderna vid Övre och Nedre föret finns varierade betesmarker med omfattning från
torrbackar med sandblottor till översvämningsmader.

Vattenområdet
Fyrisån är totalt ca 40 km lång varav de nedersta sex kilometrarna ingår i reservatet. Närområden till
Fyrisån domineras av jordbruksmark med lätteroderade lerslätter som har bidragit till Fyrisåns brunfärgade vatten med höga näringshalter, igenslamning och uppgrundningsproblem.
Avrinningsområdet är sjöfattigt vilket resulterar i kraftiga flöden vid snösmältning och rikligt regn. På
den flacka lerslätten nedströms Kungsängsbron ger detta breda översvämningszoner med fuktängar
och våtmarker av stor vikt för fågel, fisk och andra vattenorganismer.
Fyrisån har två utvidgningar, Övre och Nedre föret. Ån påverkas av sidoerosion från båtars svallvågor
samt tidigare genom muddringar. Delar av åns kanter är därför förstärkta med strandskoning. I Övre
föret mynnar Sävjaån som är en viktig vandringsväg för fisk. I fuktängen strax söder om Ultuna bryter
Ultuna källa fram, som är en av Upplands vattenrikaste källor.

Naturgeografiska värden
Reservatet består till stora delar av en postglacial slätt där Fyrisåns dalgång kantas av Ultunaåsen och
Sunnerstaåsen i väster och skogsbeklädda moränsbackar i öster. Sunnerstaåsen sträcker sig utmed
Fyrisån mellan Nedre Föret och Flottsund. Den är i sin mellersta del 35 – 40 meter hög och innefattar
tydliga strandvallar och dödisgropar.

Friluftsliv
Reservatet är ett välbesökt rekreationsområde med närhet till staden, befintliga bostadsområden och i
nära anslutning till stadens utbyggnadsområden. Populära målpunkter är Övre föret för fågelskådning
och Kungsängen när kungsängsliljornas blommar.
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Reservatet är en del i ett grönt rekreationsstråk som börjar inne i centrala Uppsala och sträcker sig
ända till Krusenberg i söder. Förbindelse finns även med strandstråket till Skarholmen och som fortsätter längs Vårdsätraviken mot Hågadalen.
I reservatets södra del ligger Sunnerstaåsens friluftsområde med Sunnerstastugan. Här finns för närvarande . elljusspår med skidspår vintertid , en natur- och kulturstig, en markerad slinga för terrängcykling samt Upplandsledens start. Kanoter kan hyras och på åsens sluttning finns en slalombacke som
prepareras med konstsnö och en pulkabacke.
Genom reservatet löper två Linnéstigar - Ultunavandringen och Danmarksvandringen. I lilla Djurgårdsskogen finns ett elljusspår, en ridstig och Gröna stigen, en naturstig för barn. På östra sidan om
ån finns en strandpromenad som leder besökaren från centrala staden fram till Vindbron. Inom området finns byggda anläggningar som spänger, ett fågeltorn och en fågelplattform.

Ärendets beredning


”Årike Fyris” initierades 1993 av Upplandsstiftelsen som resulterade i ”Årikesplanen”.



1996 antog Kommunstyrelsen Årikesplanen med förslag till åtgärder för att bevara, utveckla
och pedagogiskt förklara värden.



Årike Fyris pekades ut för reservatsbildning i fördjupad översiktsplan för Uppsala stad 2002.
2006 tecknades en överenskommelse med SLU om reservatsbildning.



2009 togs beslut om att gå vidare med reservatsbildningen med något förändrade gränser vilket fördes in i översiktsplan 2010.



År 2011 remitterades ett nytt reservatsförslag med syftesskrivning om bl.a. kulturarvet från
utvecklingen av den systematiska biologin (Linnéstigar, växtplatser m.m.).



I aktualitetsförklaringen av översiktsplanen 2014 beslutade kommunfullmäktige att ”Reservatsbildningen bör avvakta och koordineras med världsarvsarbetet, så att föreskrifter och avgränsning blir relevanta även för det ändamålet”.



I översiktsplanen för Uppsala kommun från 2016 (ÖP 2016) föreslås att Årike Fyris ska skyddas och att reservat planeras.



Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 21 maj 2015 att uppdra åt Stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till beslut och skötselplan för naturreservat i Årike Fyris.



Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2017 att uppdra till plan- och byggnadsnämnden att senast i december 2017 återkomma med förslag till naturreservat i Årike Fyris.



Den 1 november 2017 undertecknades ett samarbetsavtal mellan SLU och Uppsala kommun
om utformning och innehåll i ett förslag till reservat.



Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 15 februari 2018 beslutat att ställa sig bakom
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Årike Fyris
och att uppdra åt förvaltningen att förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till mark om
yttrande, samråda med myndigheter samt ge övriga intressenter i ärendet möjlighet till yttrande.



Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 18 april 2018 att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta om bildande av naturreservatet.

12
Dnr PBN-2018-0001

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning och motivering
Reservatsförslaget innebär att ett viktigt tätortsnära natur- och vattenområde i Uppsala kommun får ett
tillräckligt och ändamålsenligt skydd för frilufts- och naturvärden.
Uppsala kommun bedömer att bildande av ett naturreservat för Årike Fyris är förenligt med kommunens gällande översiktsplan 2016.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige i Uppsala kommun besluta att inrätta
Årike Fyris som naturreservat enligt upprättade handlingar.

Intresseprövning och överensstämmelse med miljömålen
Uppsala kommun finner vid en vägning mellan enskilda och allmänna intressen enligt 7 kap. 25 §
miljöbalken samt reservatets förenlighet med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken
att det finns skäl för att bevara och utveckla områdets värden för friluftslivet, biologisk mångfald,
värdefull odlingsmark, värdefulla naturmiljöer samt kulturhistoriska värden samt skäl för att besluta
om naturreservat, att bestämma föreskrifter och att fastställa en skötselplan.
Uppsala kommun finner i enlighet med 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och
vattenområden m.m. att beslut om att bilda naturreservat är väl förenligt med en från allmän synpunkt
lämplig användning av mark- och vattenresurser.
Naturreservatet berör några gällande detaljplaner där reservatsföreskrifterna är förenliga med gällande
planbestämmelser.
Beslutet överensstämmer med kommunens översiktsplan 2016 och bidrar även till att uppfylla de nationella miljömålen avseende ”ett rikt odlingslandskap”, ”levande skogar”, ”myllrande våtmarker”,
”ett rikt växt- och djurliv”, ”god bebyggd miljö” och ”levande sjöar och vattendrag”.

Övriga bedömningar
Reservatsförslaget innebär att ett viktigt tätortsnära natur- och vattenområde i Uppsala kommun får ett
tillräckligt och ändamålsenligt skydd för frilufts- och naturvärden.
Uppsala kommun bedömer att bildande av ett naturreservat för Årike Fyris är förenligt med kommunens gällande översiktsplan 2016.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige i Uppsala kommun beslutar att inrätta
Årike Fyris som naturreservat enligt upprättade handlingar.

Tillsyn och förvaltning
Reservatsförvaltare är enligt reglementets nuvarande utformning Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun. Förvaltaren ansvarar för genomförande och dokumentation av skötselåtgärder enligt
gällande skötselplan samt reservatets gränsmarkering, skyltning, samt frekvent återkommande under-
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håll av mark , vatten och anläggningar. Förvaltaren ska fortlöpande samråda med tillsynsmyndigheten
särskilt i frågor där skötselplanen inte tydligt reglerar åtgärden. För att genomföra åtgärder enligt skötselplanen ska förvaltaren samråda med markägare om ansvarsfördelning om utförande, utformning,
driftsansvar.
Tillsynsmyndigheten är enligt reglementets nuvarande utformning Miljö och hälsoskyddnämnden i
Uppsala kommun. I tillsynen ingår kontroll av efterlevnad av reservatsbestämmelser samt prövning
av tillstånd och dispenser.

Överklagande
Den som överklagar kommunfullmäktiges beslut ska göra det skriftligt genom besvär till länsstyrelsen. Överklagandet ska sändas till Kommunledningskontoret som vidarebefordrar ärendet till länsstyrelsen. Besvärshandlingen ska vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller dennes ombud och
insänd inom tre veckor från kungörelse i ortstidning. Insändes besvärshandlingar som brev via posten
ska de skickas till adress: Kommunledningskontoret, 753 75, Uppsala.

Bilagor
Bilaga 1:1
Bilaga 1:2
Bilaga 1:3
Bilaga 1:4
Bilaga 1:5

Beslut- och översiktskarta
Föreskriftskarta
Friluftskarta
Zonindelning
Skötselplan
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Jessica.Berg2@uppsalavatten.se
Rederi Fyris, Kungsvägen 25B, 753 23 Uppsala
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Upplands botaniska förening, (ingvar.sundh@telia.com), mora.aronsson@habonet.net
Upplands Ornitologiska Förening, info.uof@gmail.com
Friluftsfrämjandet i Uppsala, uppsala@friluftsframjandet.se
Fyrisåns vattenförbund, c/o Uppsala kommun, Stationsgatan 12, 753 75 Uppsala
Uppsaladistriktet av sportfiskarna, info@sportfiskarna.se
Upsala akademiska roddarsällskap, ordforande@uars.se
Svenska Linnésällskapet, info@linnaeus.se
Föreningen Vårda Uppsala, info@vardauppsala.se
Ultuna SkF – Skyttesport, c/o Sven Israelsson, Bernadottevägen 47, 756 48 Uppsala
Uppsala SLK – Skidor, Dag Hammarskjölds väg 270, 756 52 Uppsala
Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning gata park natur, Egen regi Drift
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BILAGA 1:3 - Friluftskarta

18
Dnr PBN-2018-0001

BILAGA 1:4 - Zonindelning

19
Dnr PBN-2018-0001

BILAGA 1:5 - Skötselplan

20
Dnr PBN-2018-0001

BILAGA 1:4 Artlista
NATURVÅRDSINTRESSANTA ARTER I ÅRIKE FYRIS, t.o.m. feb. 2018
Teckenförklaring till naturvårdsarter:
s
§
A
F
P
C
n

=
=
=
=
=
=
=

Signalart enligt Skogstyrelsen 2005
Arten är fridlyst i Sverige
Arten omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv
Arten omfattas av EU:s fågeldirektiv
Arten omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter
Ansvarsart i Uppsala län, enligt Länsstyrelsen 2015
Naturvårdsintressant art i Uppsala län, Martin Amcoff (MA), Gillis Aronsson (GA),
Jan-Olof Björklund (JOB), Pär Eriksson (PE)

Hotkategori i Sverige enligt rödlistan år 2015:
CR = Critically endangered
Akut hotad
EN = Endangered
Starkt hotad
VU = Vulnerable
Sårbar
NT = Near threatended
Nära hotad
DD = Data deficient
Kunskapsbrist
Däggdjur
Castor fiber
Lutra lutra
Eptesicus nilssonii
Myotis daubentonii
Nyctalus noctula
Pipistrellus pygmaeus

bäver
utter
nordfladdermus
vattenfladdermus
större brunfladdermus
dvärgpipistrell

A
NT A C
A
A
A

Fiskar
Anguilla anguilla
Cobitis taenia
Leuciscus aspius

ål
nissöga
asp

CR

Grod- och kräldjur
Bufo bufo
Rana arvalis
Rana temporaria
Natrix natrix
Vipera berus
Zootoca vivipara

vanlig padda
åkergroda
vanlig groda
vanlig snok
huggorm
skogsödla

Kräftdjur
Lepidurus apus

spetssköldbladfoting

Fåglar
Cygnus columbianus
Cygnus cygnus
Anser fabalis
Anser erythropus
Branta leucopsis
Anas strepera
Anas acuta
Anas querquedula

mindre sångsvan
sångsvan
sädgås
fjällgås
vitkindad gås
snatterand
stjärtand
årta

§
P §
§
§
§
§

A
NT A C

P
P §

§
§
§
§
§
§

A
A

C

(år 1918)

F
F
NT
CR

VU
VU
1

rastande/sträckande
rastande/födosökande
rastande/födosökande
F P en obs. (2014)
F
rastande/födosökande
obs. häcktid
rastande/födosökande
ev. häckning vissa år

Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya marila
Somateria mollissima
Melanitta fusca
Mergellus albellus
Tetrao urogallus
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Gavia arctica
Tachybaptus ruficollis
Podiceps grisegena
Podiceps auritus
Botaurus stellaris
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Pernis apivorus
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Bubo lagopus
Aquila chrysaetos
Pandion haliaetus
Falco tinnuculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Rallus aquaticus
Porzana porzana
Porzana parva
Crex crex
Gallinula chloropus
Fulica atra
Grus grus
Charadrius dubius
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris pugnax
Lymnocryptes mimimus
Gallinago gallinago
Gallinago media
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius arquata

skedand
brunand
bergand
ejder
svärta
salskrake
tjäder
rapphöna
vaktel
storlom
smådopping
gråhakedopping
svarthakedopping
rördrom
svart stork
vit stork
bivråk
röd glada
havsörn
brun kärrhök
blå kärrhök
stäpphök
ängshök
duvhök
fjällvråk
kungsörn
fiskgjuse
tornfalk
stenfalk
lärkfalk
pilgrimsfalk
vattenrall
småfläckig sumphöna
mindre sumphöna
kornknarr
rörhöna
sothöna
trana
mindre strandpipare
ljungpipare
tofsvipa
brushane
dvärgbeckasin
enkelbecksin
dubbelbeckasin
rödspov
myrspov
storspov

Phalaropus lobatus
Tringa glareola
Hydrocoloeus minutus
Chroicocephalus ridibundus
Larus fuscus
Larus argentatus
Rissa tridactyla
Sternula albifrons
Hydroprogne caspia
Chlidonias niger
Sterna parpdisaea
Sterna hirundo
Columba oenas
Bubo bubo

smalnäbbad simsnäppa
grönbena
dvärgmås
skrattmås
silltrut
gråtrut
tretåig mås
småtärna
skräntärna
svarttärna
silvertärna
fisktärna
skogsduva
berguv

VU
VU
VU
NT

C
F
F

NT
NT
F

NT
RE
CR
NT
NT
NT

F
C F
F
F
F
F
C F P
F
F

EN
NT
NT
NT

F P

F P
F
F

NT

F P

VU

F
F
C F P

NT

F
F
VU

F P

NT
CR
VU
NT

F P
P
F

F
F
F
NT
VU
EN
VU
NT
VU

VU
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C

F
C F P
C F
F
F

ev. häckning vissa år
häckning (2008)
rastande/födosökande
tillfällig
rastande
rastande/födosökande
en obs. (1984)
revir häcktid
revir häcktid
förbiflygande
häckning (2009)
häckning (2011-12)
häckning (2009-10)
rastande
en obs. (1978)
obs. (2008, 2013, 2015)
obs. häcktid
sträckande/förbiflygande
förbiflygande/födosökande
häckning
födosökande
förbiflygande/födosökande
födosökande
obs. häcktid
födosökande
förbiflygande
födosökande
häckning
födosökande
obs. häcktid
födosökande
revir häcktid
häckning vissa år
obs. (1977 och 1979)
häckning
häckning
häckning
rastande/födosökande
obs. häcktid
rastande
häckning
rastande
rastande/spelande
häckning
rastande/spelande
rastande (senast 2010)
rastande
häckning, senast 2003, (upp
till 6 par på 1990-talet)
rastande/födosökande
rastande/födosökande
rastande/födosökande
häckning/födosökande
förbiflygande/rastande
förbiflygande/födosökande
rastande (2002)
obs. (1976 och 1982)
förbiflygande
förbiflygande/födosökande
förbiflygande
häckning/födosökande
häckning
tillfällig

Surnia ulula
Glaucidium passerinum
Strix aluco
Strix nebulosa
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Atcedo atthis
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus canus
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos minor
Picoides tridactylus
Lullula arborea
Alauda arvensis
Eremophila alpestris
Riparia riparia
Delichon urbicum
Anthus pratensis
Anthus cervinus
Motacilla flava ssp. flava
Luscinia svecica
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Locustella naevia
Locustella fluviatilis
Locustella luscinioides
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus palustris
Acrocephalus arundinaceus
Sylvia nisoria
Phylloscopus trochiloides
Regulus regulus
Ficedula parva
Panurus biarmicus
Remiz pendulinus
Lanius collurio
Nucifraga caryocatactes
Corvus frugilegus

hökuggla
sparvuggla
kattuggla
lappuggla
hornuggla
jorduggla
nattskärra
tornseglare
kungsfiskare
härfågel
göktyta
gråspett
gröngöling
spillkråka
mindre hackspett
tretåig hackspett
trädlärka
sånglärka
berglärka
backsvala
hussvala
ängspiplärka
rödstrupig piplärka
sydlig gulärla
blåhake
buskskvätta
svarthakad buskskvätta
gräshoppsångare
flodsångare
vassångare
busksångare
kärrsångare
trastsångare
höksångare
lundsångare
kungsfågel
mindre flugsnappare
skäggmes
pungmes
törnskata
nötkråka
råka

F
F

Sturnus vulgaris
Carduelis flavirostris
Carpodacus erythrinus
Calcarius lapponicus
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Emberiza rustica
Emberiza schoeniclus

stare
vinterhämpling
rosenfink
lappsparv
gulsparv
ortolansparv
videsparv
sävsparv

Trollsländor
Leucorrhinia pectoralis

citronfläckad kärrtrollslända

Skalbaggar
Acrolocha minuta
Aderus populneus
Allecula morio
Apalus bimaculatus
Aradus truncatus
Aromia moschata
Cryptocephalus hypochoeridis

(skalbagge)
aspögonbagge
gulbent kamklobagge
bibagge
minder aspbarkskinnbagge
myskbock
(skalbagge)

NT

F
F
F

VU
VU
RE

F

F
NT
NT
NT
NT

F
F
F

NT
VU
NT
VU
NT
VU
F
NT
EN
NT
NT
NT
NT
VU
NT
VU

F

F
NT
EN
F
NT

VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
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tillfällig vintertid
tillfällig
häckning
tillfällig vintertid
obs. häcktid
födosökande
tillfällig
födosökande
häckning/övervintrar
en obs. (2001)
häckning
en obs. (2004)
häckning
häckning
häckning
tillfälligt födosökande
sjungande/obs. häcktid
häckning
en obs. (1999)
födosökande
födosökande
häckning
rastande
häckning
rastanade
häckning
en obs. (2009)
häckning
sjungande häcktid
sjungande
sjungande
revir häcktid
sjungande häcktid
obs. (1986 och 1987)
en obs. (2013)
häckning
sjungande häcktid
rastande/födosökande
häckningsförsök (2002)
obs. häcktid
födosökande
koloni på Ultunaåsen på
1960- och 1970-talet.
häckning
rastande/födosökande
revir häcktid
rastande/födosökande
häckning
P obs. häcktid (senast 2007)
rastande/födosökande
häckning

A

§

DD
NT
NT
C
EN
s
NT

P

Cucujus cinnaberinus
Galeruca laticollis
Galeruca pomonae
Glocianus moelleri
Grynocharis oblonga
Leioderes kollari
Lionychus quadrillum
Microbregma emarginata
Nothorhina cf. muricata
Panagaeus cruxmajor
Platycerus caprea
Platyrhinus resinosus
Platysoma deplanatum
Scolytus carpini
Tillus elongatus

cinnoberbagge
(skalbagge)
(skalbagge)
(skalbagge)
avlång flatbagge
lönnbock
gruslöpare
granbarkgnagare
reliktbock
strandkorslöpare
björkblåoxe
stor plattnosbagge
femstrimmig plattstumpbagge
hasselsplintborre
(en brokbagge)

EN A C
NT
NT
NT

Steklar
Bembis rostrata
Bombus muscorum
Colletes cunicularius
Colletes marginatus
Melitta leporina
Priocnemis minuta
Sphecodes albilabris

läppstekel
mosshumla
vårsidenbi
klöversidenbi
lusernbi
dvärgvägstekel
storblodbi

NT
NT

Fjärilar
Bembecia ichneumoniformis
Cirrhia gilvago
Triphosa dubitata
Aricia artaxerxes
Cyaniris semiargus
Glaucopsyche alexis
Hesperia comma
Lycaena hippothoe
Lycaena virgaureae
Satyrium w-album
Zygaena filipendulae
Zygaena viciae

vickerglansvinge
ockragult gulvingsfly
vägtornsmätare
midsommarblåvinge
ängsblåvinge
klöverblåvinge
silversmygare
violettkantad guldvinge
vitfläckig guldvinge
almsnabbvinge
sexfläckig bastardsvärmare
mindre bastardsvärmare

NT
NT
NT

Kärlväxter
Actaea spicata
Adoxa moschatellina
Aethusa cynapium
Agrostemma githago
Alchimilla plicata
Allium oleraceum
Alopecurus aequalis
Androsace septentrionalis
Armeria maritima ssp. elongata
Artemisia c. ssp. campestris
Bidens cernua
Blitum bonus-henricus
Botrychium lunaria
Briza media
Bromus commutatus
Consolida regalis
Corydalis pumila
Cotoneaster scandinavicus
Crepis nicaeensis
Cuscuta europaea
Daphne mezereum
Dianthus deltoides
Draba nemorosa

svart trolldruva
desmeknopp
vildpersilja
klätt
trubbdaggkåpa
backlök
gulkavle
grusviva
backtrift
vanlig fältmalört
nickskära
lungrot
månlåsbräken
darrgräs
brinklosta
riddarsporre
sloknunneört
rött oxbär
vallfibbla
nässelsnärja
tibast
backnejlika
sanddraba

s
NT s

P §

n (PE)
n (PE)
n (PE)
s
NT s
n (PE)
n (PE)
NT s
NT

C
n (PE)
n (PE)

n (GA)
NT
NT
VU
n (GA)

n (JOB)
n (JOB)
n (JOB)
NT
NT
n (JOB)
NT
NT
NT

P
P

CR
NT

n (GA)
n (GA)
n (GA)
n (GA)
n (GA)
n (GA)
VU
NT s
n (GA)
(år 1800)

EN
NT

n (GA)
n (GA)
(år 1852)
n (GA)
s
n (GA)
EN
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Fraxinus excelsior
Fritillaria meleagris
Galium odoratum
Galium trifidum
Gypsophila muralis
Hepatica nobilis
Hippophaë rhamnoides
Hypochaeris maculata
Impatiens noli-tangere
Jacobaea v. ssp. vulgaris
Lathyrus vernus
Leonurus cardiaca ssp. villosus
Lepidium neglectum
Malva thuringiaca
Matteuccia struthiopteris
Noccaea perfoliata
Nonea versicolor
Paris quadrifolia
Phleum phleoides
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton compressus
Potamogeton lucens
Potentilla crantzii
Potentilla subarenaria
Potentilla thuringiaca
Potentilla verna
Pulsatilla v. ssp. vulgaris
Ranunculus polyanthemos
Ribes nigrum
Rosa rubiginosa
Rosa spinosissima
Sagittaria sagittifolia
Schedonorus giganteus
Scutellaria hastifolia
Silene nutans ssp. nutans
Taraxacum sect. Erythrosperma
Thelypteris palustris
Thymus pulegioides
Thymus s. ssp. serpyllum
Tilia cordata
Trifolium montanum
Ulmus glabra
Ulmus minor
Urtica urens
Veronica spicata
Viola r. ssp. rupestris
Viscaria vulgaris

ask
kungsängslilja
myskmadra
dvärgmåra
grusnejlika
blåsippa
havtorn
slåtterfibbla
springkorn
vanlig stånds
vårärt
ullig hjärtstilla
rundkrassing
gråmalva
strutbräken
vårskärvfrö
nonnea
ormbär
flentimotej
gropnate
bandnate
grovnate
vårfingerört
grå småfingerört
tysk fingerört
småfingerört
vanlig backsippa
backsmörblomma
svarta vinbär
äppelros
pimpinellros
pilblad
långsvingel
toppfrossört
vanlig backglim
sandmaskrosor
kärrbräken
stortimjan
vanlig backtimjan
skogslind
backklöver
skogsalm
lundalm
etternässla
axveronika
vanlig sandviol
tjärblomster

Mossor
Buxbaumia viridis
Orthotrichum pallens
Physcomitrella patens
Pseudobryum cinclidioides
Sphagnum squarrosum

grön sköldmossa
parkhättemossa
muddermossa
källpraktmossa
spärrvitmossa

Lavar
Bacidia rubella
Chaenotheca gracilenta
Multiclavula corynoides
Mycocalicium subtile
Pleurosticta acetabulum
Sclerophora pallida
Sclerophora peronella

lönnlav
smalskaftslav
grenig lavklubba
småspik
kyrkogårdslav
gulvit blekspik
liten blekspik

EN
n (GA)
s
n (GA)
EN
s

§
n (GA)

VU
s
n (GA)
s
VU
n (GA)
NT

C
s
n (GA)
n (GA)
s
n (GA)
n (GA)

VU

P

VU
NT

C

n (GA)
n (GA)
n (GA)
n (GA)
n (GA)
§

s
n (GA)
RE
NT
n (GA)
n (GA)
n (GA)
n (GA)
s
VU
NT
s
NT
CR
CR
NT
n (GA)
NT
n (GA)

s

A

NT
NT

§
C

s
A

s
VU

NT s
VU s
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(1943)
n (GA)
n (GA)
n (GA)

Svampar
Agaricus litoralis
Auricularia mesenterica
Bovista furfuracea
Bovista limosa s. lat.
Clavaria amoenoides
Clavaria falcata
Clavaria fragilis
Clavaria incarnata
Clavulinopsis helvola
Clavulinopsis laeticolor
Clavulinopsis luteoalba
Clavulinopsis microspora
Clavulinopsis umbrinella
Climacocystis borealis
Coprinopsis insignis
Cryptosphaeria e. var. eunomia
Dermoloma cuneifolium
Dichomitus campestris
Entoloma poliopus
Entoloma scabrosum
Entoloma versatile
Floccularia luteovirens
Fomitopsis rosea
Geoglossum cookeianum
Geoglossum fallax
Geoglossum glutinosum
Geoglossum umbratile
Hygrocybe cantharellus
Hygrocybe ceracea
Hygrocybe chlorophana
Hygrocybe conica
Hygrocybe mucronella
Hygrocybe spadicea
Hygrocybe turunda
Hygrocybe virgineus
Hymenochaete ulmicola
Inonotus rheades
Inonotus ulmicola
Irpicodon pendulus
Lachnellula resinaria var. calycina
Lactarius resimus
Lepiota ignivolvata
Leptoporus mollis
Meruliopsis taxicola
Onnia tomentosa
Phaeolus schweinitzii
Phellinus chrysoloma
Phellinus ferrugineofuscus
Phellinus ferruginosus
Phellinus nigrolimitatus
Phellinus pini
Phlebia centrifuga
Plicaturopsis crispa
Protodontia piceicola
Ramariopsis crocea
Ramariopsis kunzei
Ramariopsis pulchella
Ramariopsis subtilis
Sarcoscypha austriaca
Sarcosoma globosum
Steccherinum robustius

spetsfotad champinjon
svartöra
sandäggsvamp
dvärgäggsvamp
vridfingersvamp
opalfingersvamp
maskfingersvamp
skär fingersvamp
hagfingersvamp
(fingersvamp)
aprikosfingersvamp
broskfingersvamp
gråbrun ängsfingersvamp
trådticka
lundbläcksvamp
tusengömming
gråbrun sammetsmusseron
hasselticka
ängsnopping
(nopping)
grön rödhätting
flockskivling
rosenticka
platt jordtunga
fjällig jordtunga
slemjordtunga
svart jordtunga
kantarellvaxskivling
spröd vaxskivling
gul vaxskivling
toppvaxskivling
bitter vaxskivling
dadelvaxskivling
mörkfjällig vaxskivling
vit vaxskivling
almrostöra
rävticka
almsprängticka
vintertagging
(skålsvamp)
alabasterriska
brunringad fjällskivling
kötticka
blodticka
luddticka
grovticka
granticka
ullticka
rostticka
gränsticka
tallticka
rynkskinn
kantarellmussling
barrgråtagging
saffransfingersvamp
snövit fingersvamp
violfingersvamp
ljus ängsfingersvamp
scharlakansskål
bombmurkla
prakttagging
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Sutorius luridiformis
Thelephora anthocephala
Thelephora atra
Trichoglossum hirsutum

blodsopp
fliköra
gråsvart vårtöra
hårig jordtunga

s
n (GA) (1984)
n (GA) (1984)
(1984)

s

Häckfågelinventering av området mellan Uppsala Kungsäng och Övre Föret 1998 och 2000
Urval av våtmarksarter – revirhävdande / häckande par
Anas querquedula
årta
Anas clypeata
skedand
Circus aeruginosus
brun kärrhök
Rallus aquaticus
vattenrall
Porzana porzana
småfläckig sumphöna
Crex crex
kornknarr
Fulica atra
sothöna
Vanellus vanellus
tofsvipa
Calidris pugnax
brushane
Gallinago gallinago
enkelbecksin
Numenius arquata
storspov
Motacilla flava ssp. flava
sydlig gulärla

1998
1
1
1
4
3
54
1
8
2
22

2000
1
2
1
1
2
5
3
37
24
2
26

Till referenslistan – Opublicerade skrifter.
Hjort, N. & Amcoff, M. 1998: Häckfågelinventering av Uppsala Kungsäng och Övre Föret 1998.
Amcoff, M., Rosengren, O. & Svensson, B. 2000: Häckfågelinventering av Uppsala Kungsäng och Övre Föret 2000.
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Skötselplanens syfte
Skötselplanen ger anvisningar om hur naturreservatet ska förvaltas för att tillgodose reservatets syfte.
Skötselplanen utgör ett praktiskt program för förvaltning, planering och genomförande av
skötselåtgärder samt för dokumentation och uppföljning av bevarandemål.

Syfte med reservatet och dess skötsel
Syftet med naturreservatet är att:


bevara områdets jordbruksmark, naturmark och betesmark för forsknings- och
undervisningsverksamhet,



bevara och utveckla biotoper för ett rikt fågelliv och vattenorganismer genom att värna,
utveckla eller anlägga olika vattenmiljöer,



bevara och utveckla ett kulturpräglat landskap längs Fyrisån och Uppsalaåsen med värdefulla
naturtyper för biologisk mångfald i vatten- och landmiljöer,



bevara ett större sammanhängande tätortsnära friluftsområde och i samspel med övriga
bevarandeintressen utveckla tillgängligheten och allmänhetens möjligheter till
naturupplevelser inom området.

Mer specifikt är syftet att vårda, bevara samt utveckla området som innefattar ekosystem i
jordbruksmark, Fyrisåns och Sävjaåns limniska miljöer med strandmiljöer, skogsbestånd samt sandiga
åsmiljöer. Områdets värden för friluftslivet ska upprätthållas och utvecklas för frilufts- och
fritidsaktiviteter samt pedagogisk verksamhet.

Syftet uppnås genom att


inte tillåta exploaterande verksamheter,



säkerställa fortsatt hävd av odlingsmark genom åkerbruk, slåtter och betesdrift,



undvika användning av konstgödsel och bekämpningsmedel,



restaurera, bevara och genom hävd upprätthålla strandängar och vattenmiljöer för fisk och
andra vattenorganismer,



bibehålla och hävda lundar, - naturbetes- och slåttermarker,



sköta skogsbestånd för biologisk mångfald och friluftsliv,



erbjuda goda friluftsupplevelser genom att utveckla tillgänglighet och information,



på sikt förena de befintliga naturreservaten Uppsala kungsäng och Nåntuna lund med Årike
Fyris till ett sammanhängande naturreservat.
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Beskrivningsdel
Administrativa data

Naturreservatets namn

Årike Fyris

NVR ID

2049142

Kommun

Uppsala

Församling

Danmark – Funbo, Gottsunda

Fastigheter

Hovstallängen 1:1, Kronåsen 1:16, 1:17, 1:20, 1:25, Kungsängen 37:1,
Lilla Djurgården 1:1, Nåntuna 1:2, 1:3, 15:1, 2:19, 2:2, 3:1, Sunnersta
51:22, 51:26, 51:97, Sävja 1:55, 12:1, 2:1, 5:1, 7:1, 8:1, Ultuna 2:1

Markägare

Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala kommun, Gustavianska
Stiftelsen vid Uppsala Akademi

Förvaltare

Uppsala kommun

Reservatets areal

Ca 482 hektar, varav land ca 441 ha. (Justeras efter slutmätning)

Lägesbeskrivning

Naturreservatet är beläget 4 km söder om Uppsala centrum.

Naturgeografisk region

Sveadals sprickdalsterräng med lerslättsdalar och sjöbäcken (24).

Natura 2000

Sävjaån-Funbosjön SE0210345 – del av (3 hektar).

Bedömningar

Våtmarksinventeringen 1986: Våtmarker utmed Fyrisån – klass 1.
Naturvårdsprogram för Uppsala län 1987: Fyrisåns omgivningar
mellan Lilla Ultuna och Flottsund – klass 2.
Kommunens naturvårdsinventering 1988-96: Klass II
Limniska miljöer
103 ha
Bete och slåtter
100 ha
Åker och vall
126 ha
Gammal barr- och blandskog
80 ha
Barrdominerad skog
30 ha
Lövdominerad skog
27 ha
Friluftsområde
16 ha

Arealer efter zonindelning
(ungefärliga siffror)

Beskrivning och plandel
Övergripande mål och skötsel
Naturreservatet är en del av Fyrisåns dalgång och avgränsas av Uppsala stad, Ultuna- och
Sunnerstaåsen, Lilla Djurgårdsskogen, Lunsen samt Mälaren. Området är mycket varierat och består
av åkrar, betesmarker, strandängar, öppet vatten, skogar och sandmiljöer. Området har en lång historia
av brukande vilket har gett förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.
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Plan
Övergripande mål är att bevara ett öppet kulturpräglat landskap med vatten, åkermark, betesmark,
fuktängar, friska och torra marker samt skogsområden och åsmiljöer. Skötseln ska bevara och utveckla
värdefulla strukturer som översvämningsmarker, ogödslade gräsmarker, gammal skog, gamla träd, död
ved och sandmiljöer. Vidare ska skötseln gynna naturvårdsintressanta arter i området och skydda
områdets fornminnen och kulturvärden. Allmänheten ska ha möjlighet till naturupplevelser och kunna
utöva ett aktivt friluftsliv.

Övre föret.

Foto: Ana Vera Burin Batarra
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Friluftsvärden
I reservatet finns höga friluftsvärden för besökare både från staden och närområden och är även ett
regionalt utflyktsmål med tillgång till vintersport, utbyggda promenadstråk och en rik flora och fauna.
Reservatet är del i ett grönt sammanhängande rekreationsstråk som löper ifrån stadskärnan till
Krusenberg samt förbindelse via Flottsund till promenadstråket längs Vårdsätraviken.
I reservatets södra del ligger Sunnerstaåsens friluftsområde och Sunnerstastugan. Här finns för
närvarande elljusspår med skidspår vintertid, en natur- och kulturstig, en markerad slinga för
terrängcykling samt Upplandsledens start. Kanoter kan hyras och på åsens sluttning finns en
slalombacke som prepareras med konstsnö och en pulkabacke.
Genom reservatet löper två Linnéstigar - Ultunavandringen och Danmarksvandringen. I Lilla
Djurgårdsskogen finns ett elljusspår, en ridstig och en naturstig för barn. På östra sidan om ån finns en
strandpromenad som leder besökaren från centrala staden fram till Vindbron. Inom området finns
byggda anläggningar som spänger, ett fågeltorn och en fågelplattform.

Plan
Områdets värden för friluftslivet ska upprätthållas och utvecklas så att besökare med olika behov kan
bedriva friluftslivsaktiviteter och pedagogisk verksamhet i värdefull natur och uppleva naturmiljöer,
jordbrukslandskap, biologisk mångfald och de skönhetsvärden som finns i området.

Årike Fyris är ett uppskattat natur- och friluftsområde med sitt tätortsnära läge.
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Vattenmiljöer, våtmarker, hydrologi
Fyrisån är länets största å och är ca 40 km lång och där sex kilometer ingår i reservatet. Fyrisån har två
utvidgningar - Övre och Nedre Föret. Fyrisån och Sävjaån är viktiga vandringsvägar för vandrande
fisk. I fuktängen strax söder om Ultuna ligger ”Ultuna källa”.
Inom ramdirektivet för vatten har åtgärder föreslagits för att förbättra Fyrisåns och Sävjaåns vatten.
Dessa åtgärder är t.ex. anpassade skyddszoner, ekologiskt funktionella kantzoner, strukturkalkning,
anläggande av fosfordammar, ekologisk odling och vallodling. Genomförda åtgärder är anläggande av
skyddszon mot Sävjaån, ekologisk odling och vallodling (källa VISS).
Plan
Vatten- och våtmarksområdena ska bevaras och där så är möjligt ska de biologiska värdena utvecklas
och restaureras. Förutsättningarna för goda lek- och uppväxtmiljöer för fisk ska optimeras. Alla
skötselåtgärder i vatten kräver noggrann utredning innan de genomförs. Särskilt Övre och Nedre Föret
och Sävjaån fungerar som uppväxtområden för fisk och stor försiktighet krävs vid planering av
åtgärder.

Fyrisåns åsystem är sjöfattigt vilket kan resultera i kortvariga, kraftiga flöden vid snösmältning och rikligt regn. Bilden visar
översvämning vid vindbron, någon gång under 1900-talets första hälft. Fotograf och årtal okänt.
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Kulturlandskapet
För 11 000 år sedan var Mellansverige isfritt och Uppland låg under vatten. Genom landhöjningen
kom Kungsängens bördiga jordar i dagen och blev rika ängsmarker. Under 1600-talet byggdes Ultuna
kungsladugård som tillsammans med Sätuna kungsladugård utgjorde underhållet till Uppsala slott. På
1800-talet blev det stora förändringar då Kungsängens gård införde nya arbetssätt och ett mer
rationellt jordbruk. Traktorer och ardennerhästen innebar att den tunga lerjorden och ängsmarken
kunde plöjas för odling. Idag odlas den mest bördiga marken som åkermark.
Det öppna landskapet är sedan forntiden starkt präglat av fyra brukningscentra; Ultuna, Nåntuna,
Sunnersta och Kungshamn. Den del av ängen som avsattes 1951 som naturreservat är den enda del
som kontinuerligt hävdats med slåtter. Kungsängen är känd sedan 1740-talet för sin massförekomst av
kungsängslilja. Liljan är införd och troligen förvildad från staden eller från dåvarande universitetets
botaniska trädgård.
Plan
Målet med skötseln är att odlingslandskapet med åkrar, slåtter- och betesmarker och småbiotoper ska
bevaras och utvecklas. De öppna markerna sköts med bete, slåtter, åkerbruk eller vallodling. För att
gynna fågellivet kan odlingen av åkermarken kompletteras med insatser som lärkrutor och sprutfria
kantzoner. Lärkrutor är osådda fläckar på 16 – 20 m2 och gynnar flera olika arter.

Kungsängsliljan som är Upplands landskapsblomma
förekommer utmed Fyrisån, både i och utanför Kungsängen.
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Skogsmarken
Ultunaåsen är till stora delar barrskogsbevuxen förutom mindre partier löv samt några små
igenväxande grusgropar och gräsbevuxna ytor. Barrskogen är huvudsakligen gammal och bitvis
naturskogsartad med rik förekomst av döda träd och lågor.
Skogen på Sunnerstaåsen domineras av mager hedartad barrskog med till största delen gammal och
grov tall. I åsens västra kant finns en geologiskt bildad åsgrop som bildar en blöt sänka med öppna
kärrliknande ytor och alsumpskog.
Lilla Djurgårdsskogen består av barr- och blandbestånd med inslag av såväl planterad lärk, ek och
silvergran samt av lövskog som präglas av mycket björk, grova ekar och täta hasselbestånd.
På några platser i reservatet finns öppna till halvöppna sandiga marker, bl.a. i Gälbogropen, i
vägslänten utmed Ultunaåsens östra kant, på södra och östra delen av Sunnerstaåsen samt i området
vid Pustnäs.
Plan
Skogsområdenas naturvärde är främst knutna till den särpräglade växtmiljö som åsmaterial ger upphov
till samt naturskogsartade bestånd med död ved, gamla grova träd särskilt tall, gran och ek samt täta
lundartade lövskogspartier med gles markvegetation.
För att bevara och gynna natur- och friluftsvärden undantas skogen från virkesproduktion. Målet är att
tillåta skogsbestånd och enskilda träd att få bli gamla såväl i barrskog som i lövdominerade partier.
Vissa delar av skogsområdena lämnas orörda medan andra har någon form av skötsel, t.ex.
frihuggning av grova träd, prioritering av speciella trädslag och buskar eller skötsel av brynzoner.

Ett skogsparti under igenväxning.
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Forn- och kulturlämningar
Inom reservatet finns olika kulturlämningar och historiska bosättningar. I Sunnersta finns ett
järnåldersgravfält och inom Nåntuna finns ett antal fornlämningar i form av gravfält, högar och härdar.
Ulleråker och Ultuna har en lång historia tillbaka i forntiden och utgjorde under senare hälften av
järnåldern de viktigaste platserna kring Arosfjärden. 1200- och 1300-talen omnämns Ultuna och
Ulleråker som byar. Under 1600-talet etablerades, på initiativ av Karl IX, Ultuna Kungsladugård för
att utgöra underhåll åt Vasaslottet.
Plan
Forn- och kulturlämningar ska bevaras och får lyftas fram genom skötselinsatser i form av röjningar,
slåtter, informationsskyltar etc. Detta gäller i hela reservatet, i samtliga skötselområden. Skötsel av
forn- och kulturlämningar ska ske i samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Forskning och undervisning
Kungsängen med omgivningar har lång tradition som objekt för vetenskapliga studier. På 1600-talet
utförde Olof Rudbeck d.ä. naturvetenskapliga studier och under 1700-talet gjorde Carl von Linné och
hans lärjungar exkursioner i området. Linnés utflykter följde åtta bestämda leder, Herbationes
Upsalienses, och som idag kallas Linnéstigarna. Två av dessa (Danmarksvandringen - Herbatio
Danensis, och Ultunavandringen- Herbatio Ultunensis) passerar genom reservatet.
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet (UU) använder idag naturreservatet för
forskning och undervisning. Området har under lång tid använts för forskning och undervisning av
SLU i form av t.ex. försöksverksamhet med växter och djur, studier av mark- och vattenförhållanden
samt fältvandringar i jordbruks- och naturlandskap.
Plan
Årike Fyris är även en resurs för Uppsalas förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Det är
tätortsnära och lätt att ta sig till. Naturreservatet ska inte innebära hinder för att bedriva fältstudier så
länge naturvärdena inte hotas. På universitetsnivå är Årike Fyris intressant som ett
landskapslaboratorium där man kan testa olika metoder för restaurering, fältundervisning,
naturvägledning, miljökommunikation, vattenvård, anpassat åkerbruk m.m.

Registrering av vandrande asp vid
Islandsfallet, i Uppsala.
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Prioriterade bevarandevärden
Naturtyper: Akvatiska miljöer, öppet kulturpräglat landskap, äldre barrskog, lundartad lövskog och
öppna sandiga/grusiga marker.
Arter:

Asp, ål, skedand, kornknarr, kungsfiskare, spillkråka, storspov, dubbelbeckasin, sydlig
gulärla, bibagge, stor korslöpare, reliktbock, cinnoberbagge, kungsängslilja, backsippa,
sanddraba, muddermossa, vintertagging, gränsticka och violfingersvamp.

Friluftsliv &
rekreation:

Bostadsnära rekreation, tillgängliga strand- och vattenmiljöer , Linnéstigar och
fågelskådning.

Strukturer:

Vatten, översvämningsmarker, ogödslade och hävdade gräsmarker, gamla träd, död ved
och sandmiljöer.

Sydlig gulärla häckar i Årike Fyris. Den är
bunden till betade eller slåttrade, fuktiga
strandängar.

12
Dnr PBN-2018-0001

Backsippan är en fridlyst art som växer vid
Ultunaåsen samt i naturbetesmarken vid
Pustnäs.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Skötselzoner och skötselområden
Skötselplanen är indelad i övergripande skötselzoner och i mer detaljerade skötselområden.
Skötselzonerna omfattar all mark i naturreservatet, där varje zon utgör en biotoptyp eller ett område
med likartat mål och skötsel, t.ex. skog, jordbruksmark eller våtmark. Skötselzonerna har allmänna
skötselmål med ett handlingsutrymme i metodik och prioritering för förvaltaren.
Skötselområdena är mindre ytor med en specifik skötsel, t.ex. frihuggning av grova träd eller
siktröjning på särskilda platser. Skötselområdena ligger således i zonerna och följer zonernas
bevarandemål, men är utpekade för att man exakt ska veta var vissa skötselåtgärder ska utföras.

Skötselzoner

Skötselzon A: Limniska miljöer – 103 ha
Beskrivning:

Skötselområdet består av Fyrisån och Sävjaån tillsammans med brinkar,
strandzoner och mader. Inom området finns övre och nedre Föret som är
sjöliknande utvidgningar av ån. Dessutom ingår Sunnerstaviken som är en
dödisgrop. Vid södra delen av Ultuna finns en av Upplands naturliga
kallkällor, den s.k. Ultuna källa.
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Bevarandemålet i zon A är ett rikt fågelliv och goda förutsättningar för lek- och uppväxtområden
för fisk.

Bevarandemål:

Limniska miljöer med öppna fuktängar och mader. Förekomsten av
kärlväxter, buskar och träd som bedöms vara igenväxningsvegetation ska
var liten. Strandbrinkar med varierande träd- och buskskikt, naturlig
vegetation och på lämpliga ställen lodväggar. Goda förutsättningar för lekoch uppväxtområden för fisk samt rik fågelfauna och värdefulla miljöer för
övrig fauna och flora.

Skötselåtgärder:

Åtgärder som kan vidtas inom zonen är:

-

Röjning av igenväxningsvegetation.
Bete eller slåtter av strandzoner, fuktängar och mader bör ske tidigast 1
augusti.
Fräsning/klippning av vegetation i vatten (exempelvis vass, jättegröe), men
hänsyn måste tas i områden med mycket fiskyngel samt häckningstid för
fågel.
Fräsning/slåtter kring Sunnerstaviken och övre Föret bör ske tidigast 1
augusti
Bibehålla eller skapa nya häckningsmiljöer för kungsfiskare i åbrinken.

-

-
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För att hålla våtmarksmiljön öppen vid Sunnerstaviken kan fräsning/klippning av vegetation bli
aktuell.

Skötselzon B: Betes- och slåttermark 100 ha
Beskrivning:

Betes- och slåttermarker kring Fyrisån. Skötselzonen omfattar markerna
nedanför Kungsängens gård och sträcker sig söderut mot Pustnäs. I den
södra delen finns värdefulla torrbackspartier med sandblottor.
Försöksverksamhet och undervisning bedrivs på delar av markerna.

Bevarandemål:

Hävdade, ogödslade betes- och slåttermarker med rikt växt- och djurliv.
Markerna ska inte plöjas upp, om det inte tillfälligtvis behövs för att
upprätthålla bevarandemålet. Öppna sandmiljöer ska finnas. Betesdrift ska
hanteras så att örtrik flora ej missgynnas.

Skötselåtgärder:

Mark hävdas med slåtter (bör slås tidigast 1 juli) eller bete. Vid behov
görs insatser för att hålla sandmiljöer öppna.
Åtgärder får göras som höjer naturvärden kopplade till betes- och
slåttermarkerna, till exempel:

-

Röjning av igenväxningsvegetation.
Putsning eller fräsning vid behov.
Specifika åtgärder på begränsade ytor (sandblottor), se skötselomr. 2.
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Målet i zon B är att bevara träd- och buskbärande hagar och andra öppna gräsmarker genom bete
och slåtter.

Tidvis översvämmad betes-/slåttermark vid Kungsängen, i zon B.
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Skötselzon C: Åker och vall– 126 ha
Beskrivning:

Åkermark som förvaltas och brukas av markägaren. Försöksverksamhet
och undervisning pågår på delar av markerna.

Bevarandemål:

Jordbruksmark som hålls öppen genom att den brukas som åker, beteseller slåttervall.

Bevarandemålet i zon C är öppen jordbruksmark.

Skötselåtgärder:

Åkermarken ska skötas och brukas som åker-, betes- eller slåttervall.
Åtgärder får göras som höjer naturvärdena. Sådana åtgärder är:
-

Lärkrutor, d.v.s. osådda fläckar 16 -20 m2.
Anläggande av mikrovåtmarker (små våtmarker som torkar ut) och
småvatten.
Obesprutade kantzoner.
Specifika åtgärder på begränsade ytor (skyddszon vid Sävjaån), se
skötselområde 1.
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Skötselzon D: Gammal barr- och blandskog – 80 ha
Beskrivning:

Skötselzonen utgörs av barrdominerade skogar på Sunnerstaåsen och
Ultunaåsen. En stor del av skogsområdena har hög ålder och är bitvis av
naturskogskaraktär. Några planterade tallbestånd förekommer emellertid,
liksom mindre lövskogspartier och sumpskogar med bl.a. björk, klibbal,
sälg, ek och rönn. På Ultunaåsen finns dessutom en igenväxande liten
inäga och en delvis öppen geologiskt bildad åsgrop, den s.k. Gälbogropen.

Bevarandemål:

Gammal barr- och blandskog med hög andel grova, levande träd samt
döende och döda träd.

Målet i zon D är barr- och blandskog med hög ålder och grova träd samt skydd av vedlevande
arter.

Skötselåtgärder:

De barrdominerade områdena ska undantas från virkesproduktion och
sköts för att höja natur- och friluftsvärden, bland annat genom att tillåta
naturliga successioner med självgallring, åldrande träd och bildande av
död ved, samtidigt som framkomligheten på stigar, spår, leder etc. förblir
god.
Åtgärder som bör vidtas inom zonen är:
Specifika åtgärder, se skötselomr. 2, 3, 4 och 5.
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Skötselzon E: Lövdominerad skog – 27 ha
Beskrivning:

Skötselzonen utgörs huvudsakligen av löv- och blandskogsbestånd med
björk, ek, tall, gran, asp, rönn och hassel. I nordvästra delen av Lilla
Djurgårdsskogen finns planterad ek. Även lind och alm har planterats i
området. Skogen är huvudsakligen medelåldrig men enstaka gamla
ädellövträd förekommer.

Bevarandemål:

Gammal, lövträdsdominerad skog med hög andel grova, levande träd,
inklusive döende och döda träd. Bryn ska vara ljusöppna och gammelträd
frihuggna.

Bevarandemålet i zon E är lövträdsdominerad skog, ljusöppna bryn och frihuggna grova
gammelträd.

Skötselåtgärder:

Skötselzonen undantas från virkesproduktion och sköts för att höja naturoch friluftsvärden, t.ex. genom självgallring, åldrande träd och bildande av
död ved, samtidigt som framkomligheten på stigar, spår, leder etc. förblir
god.
Åtgärder som bör vidtas inom zonen är:
-

Röjning, huggning eller ringbarkning av yngre gran.
Frihuggning av naturvårdsmässigt värdefulla träd.
Frihuggning av träd, främst ädellövträd, i brynzon.
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Skötselzon F: Barrdominerad skog – 30 ha
Beskrivning:

Området utgörs huvudsakligen av likåldriga tallbestånd, yngre än 100 år.
Bitvis förekommer även bestånd med lärk, gran, silvergran och björk.

Bevarandemål:

Gammal, luckig skogsmark med trädslagsvariation och åldersspridning.
Naturlig föryngring tillämpas. Både barr- och blandskogbestånd kan på
sikt eftersträvas.

Skötselåtgärder:

Rekreations- och naturvårdsanpassad skogsskötsel i syfte att bevara och
förstärka natur- och friluftsvärden. Uthuggningar görs med stor variation
så att skogen blir omväxlande med såväl glesa/luckiga som täta/orörda
partier. Äldre träd sparas och kalavverkningar undviks.
Åtgärder som kan vidtas inom zonen är:
-

Frihuggning av naturvårdsmässigt värdefulla träd.
Frihuggning av träd i bryn.

I likåldriga barrplanteringar är det långsiktiga målet gammal skog med omväxlande skiktning och
större trädslagsvariation.
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Skötselzon G: Sunnerstaåsens friluftsområde – 16 ha
Beskrivning:

Friluftsområde på Sunnerstaåsen med anläggningar som byggnader,
lekanordningar, skidbacke med liftar, pulkabacke och elljusspår. Den s.k.
Sunnerstagropen är en före detta grustäkt och används idag som
pulkabacke. Den har en sandig-grusig jordmån av åsmaterial och är
väldränerad. Både i gropen och i dess sluttningar finns en värdefull
torrbacksflora och en rik förekomst av sällsynta insekter och svampar.

Målet i zon G är att bevara och utveckla ett välbesökt friluftsområde, men även att skydda
sällsynta arter som är beroende av sandblottor och torrängar.
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Bevarandemål:

Välbesökt friluftsområde med höga upplevelse- och rekreationsvärden,
men även ett område med höga naturvärden knutna till sandblottor,
torrängsvegetation och gamla solbelysta träd. Fyllnad av lera eller matjord
samt gödsling (inkl. gröngödsling) ska inte förekomma i partier med
skyddsvärda arter.

Skötselåtgärder:

Områdets anordningar för friluftslivet sköts och utvecklas. Skötselåtgärder för naturvårdsintressanta arter genomförs.
Övriga åtgärder som kan behöva vidtas inom zonen är:

-

Röjning eller uppryckning (med rötter) av igenväxningsvegetation, som
träd och buskar.
Öppethållande av solbelysta sandblottor.
Förbättra livsbetingelserna för skyddsvärda arter, t.ex. genom friläggning
av markskikt och att ersätta näringsrik jordmån med sand eller grus.
Sen slåtter av torrängspartier, (ingen gröngödsling).
Specifika åtgärder på begränsade ytor, se skötselomr. 2.

Skötselzon H: Anordningar för friluftslivet (gäller hela reservatet)
Beskrivning:

Inom naturreservatet finns många anordningar för friluftslivet. Det område
som är bäst utvecklat är Sunnersta friluftsområde. Här finns motoriklek,
Mulles rike, grillplatser, bänkar och bord, toalett, raststuga
(Sunnerstastugan), elljusspår och terrängcykelled. Upplandsleden har sin
startpunkt här och går vidare mot Norra Lunsen. Inom Sunnersta
friluftsområde finns även Uppsala Alpina Center med skidbacke och
pulkabacke. Nedanför Sunnerstastugan har Friluftsfrämjandet uthyrning av
kanoter.
Ett annat stort utflyktsmål är området vid Kungsängen. Här finns stora
möjligheter till fågelskådning bl.a. över de öppna betes- och
slåttermarkerna samt utmed ån vid vindbron. Intill Sävjaåns mynning finns
ett gömsle där man kan skåda ut mot Övre Föret. Naturreservatet Uppsala
kungsäng ligger omgivet av reservatet Årike Fyris. Kungsängen har en rik
population av kungsängsliljor och området är ett stort besöksmål vid
blomningstiden i maj-juni.
Genom naturreservatet går flera stigar och vandringsleder, gång- och
cykelvägar. Linnéstigarna Ultunavandringen och Danmarksvandringen går
genom reservatet. Elljusspår finns på Sunnerstaåsen och i Lilla
Djurgårdsskogen. Skidspår anläggs i elljusspåren på vintern.
Terrängcykelled finns på Sunnerstaåsen.
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Områdets värden för rekreation bevaras och utvecklas.

Parkeringar finns vid Flottsundsbron, Sunnersta friluftsområde, Ultuna,
Ulleråker, Vindbron och Lilla Djurgårdsskogen. Parkering för
rörelsehindrade finns vid fågeltornet vid Övre Föret på västra sidan.
Grillplatser med bänkar och bord finns i Sunnersta friluftsområde, vid
Vindbron och Lilla Djurgårdsskogen.
Inom området finns ett fågeltorn vid Övre Föret samt en fågelplattform vid
Sävjaåns mynning. Det finns flera utsiktsplatser från Sunnersta- och
Ultunaåsen.
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Utsiktsplats i Lilla Djurgårdsskogen.

Linnéstigar och ridstigar underhålls och utvecklas.

Bevarandemål:

Områdets värden för friluftslivet ska upprätthållas och utvecklas så att
besökare kan bedriva olika typer av friluftslivsaktiviteter och pedagogisk
verksamhet i värdefull natur. Vidare ska man kunna uppleva natur- och
kulturmiljöer, jordbrukslandskap, biologisk mångfald och de
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skönhetsvärden som finns i området. Detta görs genom anläggningar och
information som inbjuder till och underlättar besök i området. Information
och anläggningarna ska erhålla en långsiktig samexistens mellan friluftsliv,
jordbruk och biologisk mångfald.
Skötselåtgärder:

Befintliga anordningar underhålls och utvecklas. Det finns behov av att
anlägga ytterligare anordningar. Möjlighet ska finnas att efterhand avgöra
vilka åtgärder som behövs. Avvägning måste göras i varje enskilt fall så att
natur-, kultur-, eller jordbruksvärden inte skadas.

Nyskapande förslag:

I Utvecklingsplan för Årike Fyris (2013) finns förslag på åtgärder för
friluftsliv och rekreation. För mer information om genomförande hänvisas
till detta dokument.










Stora och mindre entréplatser behöver anläggas. Större entréer bör
innehålla parkering, toalett, sittmöjlighet och informationstavlor. Mindre
entréer bör ha orienteringstavla och sittmöjlighet.
Enklare skyltar med orienteringskarta sätts upp på flera platser.
Vägvisare sätts upp på strategiska platser.
Parkeringsplatser/-fickor anläggs eller utökas vid behov.
Fågeltorn/gömslen anläggs vid behov.
Målpunkter som lekplatser, läplatser, picknickplatser och grillplatser
anläggs vid behov.
Stigar och leder för cykling och ridning anläggs om behov uppstår.
Bryggor för kanotister och roddbåtar anläggs vid behov. Spänger anläggs
för att nå bryggorna.
Sunnerstastugan hålls öppen som raststuga.
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Skötselområden
Skötselområde 1:

Ekologisk kantzon utmed Sävjaån – 3,5 ha

Beskrivning:

Utmed Sävjaån finns idag skyddszoner av varierande bredd. På norra sidan
finns en skyddszon som är ca 10 meter bred. På denna går
Danmarksvandringen. På den södra delen av ån är skyddszonen ca 3 meter.
Det finns behov av att skapa zoner som är mer varierade och anpassade till
biologisk mångfald.

Bevarandemål:

Skyddszon/kantzon minst 6 meter bred utmed båda sidorna av Sävjaån.

Skötselåtgärder:

Anläggande av skyddszon som är minst 6 meter bred på södra sidan av
Sävjaån.

Skyddszon på norra sidan av Sävjaån. Danmarksstigen går på skyddszonen.

Skötselområde 2: Öppna områden med blottlagd sand eller grus – 11 ha
Beskrivning:

Öppna, solexponerade områden med blottlagd sand och grus samt partier
med gles vegetation på torr mark. På Ultunaåsen och Sunnerstaåsen samt
vid Pustnäs finns sådana områden med exponerade ytor. Här lever flera
skyddsvärda arter, bl.a. bibagge, vårsidenbi, storblodbi, dvärgvägstekel,
backsippa, sanddraba, sandviol, sand-/dvärgäggsvamp, m.fl.
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Bevarandemål:

Öppna ytor med blottlagd sand eller grus samt partier med gles vegetation
på torr, väldränerad mark.

Skötselåtgärder:

Vidmakthåll befintliga och solexponerade blottor av sand och grus.
Återskapa eller nyskapa öppna miljöer genom störning av befintligt
markskikt, uppryckning av träd och buskar eller anläggning av nya
sandytor.
Åtgärder som bör vidtas inom skötselområdet är:
-

Störning av vegetationsskikt och blottor för att behålla eller öka andelen
sandytor.

Sanddraban växer på blottlagd sand,
på torra lokalen, bl.a. vid östra delen
av Ultunaåsen.
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Sandblotta i beteshagen vid Pustnäs. Här har bibaggen observerats.

Skötselområde 3: Talldominerad barrskog på åsryggar – 4 ha
Beskrivning:

Talldominerad barrskog med inslag av gran, ek, sälg och rönn, på
getryggsformade höjdpartier på Ultunaåsen och Sunnerstaåsen.

Bevarandemål:

Gammal, talldominerad barrskog med god sikt, d.v.s. skog med sparsamt
inslag av unga träd och buskar.

28
Dnr PBN-2018-0001

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

I skötselområdet eftersträvas tallskog med god sikt där underskikt av unga träd och buskar är
sparsamt.

Skötselåtgärder:

Glesa ut underskikt av yngre träd, sly och buskar för att skapa en
talldominerad skog med god sikt. Det äldre trädskiktet sparas. Gynna
yngre tall och ek. Även enstaka yngre gran tillåts växa upp. Död ved kan
förekomma, men kan också flyttas till de naturskogsartade åsbranterna.

Löpande:

Regelbunden röjning av yngre träd, sly och buskar.

Skötselområde 4: Löv- och blandskog i bryn – 3,4 ha
Beskrivning:

Brynzoner utmed skogskanter med såväl yngre som äldre ädellövträd och
tall samt ett rikt och varierat buskskikt.

Bevarandemål:

Frihuggna ädellövträd och tall. Yngre träd utvecklas på sikt till vidkroniga
träd med höga naturvärden.
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Uthuggning i bryn bör ske i en smal zon som därefter röjs regelbundet. Undvik större
uthuggningar där man får ett kraftigt slyuppslag, som på denna bild.

Skötselåtgärder:

Frihugg ädellövträd och tall i en smal zon utmed bryn.

Löpande:

Regelbundna röjningar.

Skötselområde 5: Växtplats för hotade svampar – 0,1 ha
Beskrivning:

Litet löv-/blandskogsområde i svag sluttning med rörligt markvatten.
Platsen är känd sedan 1984 som en värdefull växtplats för sällsynta
fingersvampar såsom violfingersvamp, saffransfingersvamp, snövit
fingersvamp, vridfingersvamp, skär fingersvamp, broskfingersvamp, ljus
ängsfingersvamp och gråbrun ängsfingersvamp.
Växtplatsen ligger på och precis intill en stig, som i början bara var en
smal viltstig, men som under senare tid blivit bred och välfrekventerad,
vilket hotar svamparna p.g.a. alltför hårt markslitage.

Bevarandemål:

Bevara hotade och sällsynta marksvampar genom att minska slitaget på
och vid stigen.

Skötselåtgärder:

Anlägg en spång på växtplatsen för de sällsynta marksvamparna så att
markslitaget genom tramp minskar.
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Växtplats för en lång rad sällsynta och hotade
marksvampar, på och intill en välfrekventerad
stig.

Den vackra violfingersvampen hittades på
Sunnerstaåsens östra sluttning på 1980-talet,
som ny art för Sverige.

Gränsmarkering och skyltning
Reservatets gränser ska markeras ut av naturvårdsförvaltaren enligt svensk standard (SIS 03 15 22)
och Naturvårdsverkets anvisningar.

Dokumentation och uppföljning
Utförda skötselåtgärder dokumenteras årligen av förvaltaren. Dokumentationen förvaras av Uppsala
kommun och ska ligga till grund för revidering av skötselplanen.
Förvaltaren ansvarar för uppföljning av genomförda skötselåtgärder. Åtgärder i skötselplanen avser
närmaste 5-årsperiod. En uppföljning av förändringar i naturtillståndet och naturvärden som följd av
skötselplanen ska göras inom 10 år för att då bedöma behovet av en revidering av skötselplanen.
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Tillsyn och förvaltning
Reservatsförvaltare är enligt reglementets nuvarande utformning Stadsbyggnadsförvaltningen i
Uppsala kommun. Förvaltaren ansvarar för genomförande och dokumentation av skötselåtgärder
enligt gällande skötselplan samt reservatets gränsmarkering, skyltning, samt frekvent återkommande
underhåll av mark , vatten och anläggningar. Förvaltaren ska fortlöpande samråda med
tillsynsmyndigheten särskilt i frågor där skötselplanen inte tydligt reglerar åtgärden.
Tillsynsmyndigheten är enligt reglementets nuvarande utformning Miljö och hälsoskyddnämnden i
Uppsala kommun. I tillsynen ingår kontroll av efterlevnad av reservatsbestämmelser samt prövning
av tillstånd och dispenser.
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Remissammansta llning anga ende fö rslag till beslut öch skö tselplan fö r
Naturreservat Å rike Fyris
Handlingarna var på remiss till sakägare, myndigheter, intresseföreningar och allmänhet under tiden 2018-02-19 t.o.m. 2018-03-19. Allmänheten har
även haft möjlighet att inkomma med synpunkter på två temakvällar på Biotopia samt ett öppet möte i Kronparken. Följande remissamanställning är
en nedkortad lista av de viktigaste synpunkterna i syfte att skapa en lättöverskådlig bild. Samtliga inkomna synpunkter har dock lästs och noga
avvägts av ansvariga tjänstepersoner.

Yttrande ifrån
Myndigheter

Framförda synpunkter/remissvar

Försvarsmakten

Ingen erinran

SGU

Ingen erinran

Skogsstyrelsen

Ingen erinran

Länsstyrelsen i Uppsala län

Åtgärd/Uppsalas kommentar





reservatets syfte i viss mån behöver justeras,



beslutet är svårtolkat och har en komplicerad struktur med

tradition av forskning och utbildning inom jordbruk och odling som är

många undantag, olämplig hänvisning till skötselplan och en

signifikativt med Åriket och kopplat till lärosäte med kontinuitet

otydlighet i vad som gäller för markägare, förvaltare och för
forskning och undervisning,


Syftet är utvecklat för att framhålla det höga värdet i den långa

tillbaka till Linné.



Beaktas



Beaktas



Beaktas

skyddsvärd skog inom det blivande reservatet har otillräckligt
skydd,



föreskrifter och undantag bör ses över så att de stämmer med
gällande vattenskyddsförskrifter och med kommunens
översiktsplan,



beslut och skötselplan behöver bli tydligare när det gäller
bilagor, skötselzoner och skötselområden



skötselplanen kan kompletteras med en del åtgärder för att
gynna naturtyper och arter.



Beaktas



Skötselplanen innehåller åtgärder för utpekade naturtyper och arter.
Föreskrifter hindrar ej ytterligare åtgärder.

Hav & Vatten



Anser att beskrivningarna av limniska värden behöver



Beskrivs närmare i skötselplanen



Beaktas ej - stränderna är skyddade av strandskydd och av

utvecklas

Sakägare
Friluftsfrämjandet i Uppsala



Önskar utvidgad gräns i nordvästra delen.

vattendirektivet.

Vattenfall eldistribution AB



Beskriv områdets värden för friluftsliv med koppling till vatten



kompletteras så att 6 veckors samrådstid även gäller för



Beaktas



Beaktas. Observera att grävning och schakt inom
vattenskyddsområdet kräver särskilt tillstånd enligt annan lagstiftning.

grävning vid utbyte av befintlig markkabel.
IP Only



Möjliggör anläggning WiFi punkter/anslutningar vid



Beaktas



beskrivningar av genomförande tas fram då det är aktuellt, i syftet

Ulleråkersområdet och Ultuna
Fyrisåns vattenförbund



Uppsala Vatten & avfall AB



Beskriv i skötselplanen hur biotoper i vatten- och landmiljöer
ska utvecklas
idag finns befintliga, allmänna VA-ledningar som ej omfattas

framgår att detta är önskvärt


Beaktas



Beaktas. Borttaget.



Beaktas




Kan ej förbjudas inom allmän farled
Beaktas

av ledningsrätt och då ej omfattas av undantaget i punkt 10.


Ändra eller ta bort undantag om kemisk bekämpning av
jätteloka



Förtydliga ansvarig tillståndsmyndighet

Föreningar/ Övriga
Uppsala Akademiska roddarsällskap

Nåntuna ridklubb

Upplands entomologiska förening

C 11. Om begränsningar för vattenskotrar och andra motordrivna båtar.
 vattenskoter bör förbjudas inom naturreservatet.
 Tillåt för idrottsklubbar att i samband med träning och tävling
för roddbåtar, kajaker, kanoter att framföra motordrivna båtar
utanför farledslinjen.


Kartändringar för ridleder kring Nåntuna



Beaktas



Textändring kring friluftsvärden



Beaktas



Utvidga gräns kring slamdammarna och Liljekonvaljeholmen



Beaktas ej



Kritisk till Ultunalänken



Beslutet om Ultunalänken ligger utom reservatsprocessen




säkerställ vedtillgång vid grillplatser
Önskar att hela eller stora delar av reservatet blir en
belysningsfri zon
Utöka arealen bete och slåtter. Andelen åkermark bör
minimeras.
Hela reservatet ska hållas intakt för att gynna landskapsbilden
och inte skapa spridningshinder för svårspridda arter.



Beaktas



Beaktas ej



Beaktas på kommunal mark



Beslutet om Ultunalänken ligger utom reservatsprocessen

en särskilt skötselzon för vattenrelaterade miljöer vid/kring



Skötselzon A – Vatten och sankmark omfattar övre förets sanka



Upplands ornitologiska förening



Övre Föret.


Förslag på åtgärder för att utveckla, återskapa och restaurera

strandmiljöer


naturvärden och framför allt våtmarkskaraktären i Årike Fyris,


Önskar mer sankängar med slåtter och bete



På sidan 4, tredje punkten under ”Syftet uppnås genom att”
(detta gäller även föreskrifterna) föreslår vi ändras till ”

Det framgår av syftet att detta är önskvärt, och det hindras ej av
reservatsföreskrifterna



Föreskrifterna hindrar inte detta, Beaktas på kommunalt förvärvad
mark



Beaktas



Föreskrifterna hindrar inte detta, på kommunalt förvärvad mark kan

undvika användning av konstgödsel, bekämpnings- och
växtskyddsmedel.”


Punktlistan (sid 4) kan med fördel (för att nå syftet att utveckla
naturvärden) utökas med; ” varsamt sköta våtmarksområden

detta beaktas

genom fortsatt dämning för att förhindra uttorkning och
igenväxning”


Förslag på åtgärder för fågellivet på åkermarken



Beaktas delvis



På sidan 12 under Naturtyper: Kan ”Akvatiska miljöer”



Beaktas delvis



Kan ej regleras i föreskrifter

specificeras så att de innefattar sötvatten men även
vattenpåverkade miljöer framför allt i strandzoner, t. ex.
svämängar, fuktängar, slåtterängar


Skötselzon A och B: Det är vår bestämda uppfattning att
Krondiket som går från Lilla Ultuna gård ut i Fyrisån behöver
åtgärdas.



Förslag på specificeringar för tidpunkt för hävd,



Beaktas



Skötselområde 3, Talldominerad barrskog på åsryggar, s. 29:



Åsryggen avser enligt kartan en mycket smal zon där detta mål

Det är oklart vad som är målet med att ”skapa en

efterlevs, resten av den 80ha stora skötselzonen kommer att ha gott

talldominerad skog med god sikt”. Röjning av underbestånd

om undervegetation till glädje för småfåglar och djur

behöver ske med varsamhet – i naturskog finns viss underväxt
och en viss mängd av underskikt är viktigt för djurlivet, t ex
som skydd för fåglar och små däggdjur.


Till naturreservatet angränsade områden



Angränsande områden kan ej regleras i reservatsförskifter

Om möjligt bör intentionen att begränsa bebyggelse i
angränsande områden tydliggöras med tanke på att trycket på
ny bebyggelse inpå reservatet kommer att öka.


Föreskrifter A - specificera skyddszoner



Beaktas



Punkt 10, s.4: specificera förutsättningar för att ”dika, dämma



Reservatsföreskrifterna hindrar inte denna typ av åtgärd då de

eller förändra dräneringsförhållanden”


Punkt 13, s.4: specificera tillståndskrav för byggnad eller

omnämns i syftet, tillsynsmyndigheten tillståndsprövar åtgärder


tillsynsmyndigheten prövar tillstånd och väger detta gentemot syftet



Beaktas

anläggning


Föreskrifter D, Undantag från föreskrifterna
Dessa är otydliga och riskerar att motverka reservatets syften.

Uppsala universitet



Punkt 4, s. 5: Förtydliga hänsynskrav vid dikesrensning



regleras i annan lagstiftning



Kemisk bekämpning av jätteloka- stryk undantag



Beaktas



Frågande till Ultunalänkens trafikslag



Reservatet tar inte ställning till trafikslag



I syftet framgår att möjligheten att ”bevara och utveckla biotoper för

Övergripande generella synpunkter




Önskar att det naturliga vattenståndet, inklusive
våröversvämningar, återställs och att inga nya utdikningar

ett rikt fågelliv och vattenorganismer genom att värna, utveckla eller

tillåts.

anlägga olika vattenmiljöer”

Generellt finns i förslagen till föreskrifter och skötselplan få



Beaktas



Beaktas

omnämnanden om att även vegetation och flora är
skyddsvärda och intressanta. Detta bör åtgärdas.


För att öka kunskapen om den biologiska mångfalden i
allmänhet och i Årike Fyris i synnerhet föreslår Uppsala
universitet byggandet av ett naturum, där universitetet i
samarbete med andra aktörer skulle kunna bidra till att sprida
information i enlighet med sitt uppdrag.

-”Skötselzon A: Fyrisåns och Sävjaåns limniska miljöer med strandmiljöer
och mader



Uppsala universitet föreslår ett tillägg till skötselåtgärderna,
framför allt avseende skötselzon A (sidan 14), nämligen



"restaurering och/eller anläggning av vattenmiljöer".

I syftet framgår att möjligheten att ”bevara och utveckla biotoper för
ett rikt fågelliv och vattenorganismer genom att värna, utveckla eller
anlägga olika vattenmiljöer”

Skötselzon B: betes- och slåttermark

-”

Slåtter av vallodling (ensilage) bör vara förbjudet före den 1



Beaktas i skötselplanen



Föreskrifterna utgör inget hinder för hävd av ekologisk kantzon.



Föreskrifterna utgör inget hinder för naturvårdande skötselåtgärder



Beslutet om Ultunalänken ligger utom reservatsprocessen, se gällande

augusti för att skydda fåglar
-”-



Skötselområde 1: ekologisk kantzon utmed Sävjaån (s. 26)
Uppsala universitet anser att den biologiska mångfalden skulle
gynnas genom hävd med bete eller slåtter.

Föreningen Vårda Uppsala



Sand- och grusmarkerna har uppmärksammas som speciellt
skötselområde, men skulle kunna omfattas av mer offensiv
satsning på dem



Om planerna på en bro över Fyrisån kvarstår måste alternativ
för en sådan presenteras, såsom att den flyttas eller förlängs

översiktplan 2016. Reservatet kan inte ta ställning trafikslag. I

och dras på pelare över det berörda området.

föreskrift D 22 framgår att länken ska utformas så att den ”minimera
intrång och barriäreffekter i natur- och kulturmiljön”.
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PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

2018-04-18

§ 100

Naturreservatsbildning Årike Fyris
PBN-2018-0001
Beslut
Plan- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att bilda naturreservatet Årike Fyris i enlighet med
framtagna beslutshandlingar.
Särskilt yttrande
Therez Olsson (M), Lars Tufvesson (M), Sture Blomgren (L), Karin Ericsson (C) och Simon
Westberg (KD) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga § 100).
Sammanfattning
I översiktsplanen för Uppsala kommun från 2016 (ÖP 2016) föreslås att Årike Fyris ska skyddas
och att reservat planeras.
Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 15 februari 2018 beslutat att ställa sig bakom
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Årike Fyris och
att uppdra åt förvaltningen att förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till mark om yttrande,
samråda med myndigheter samt ge övriga intressenter i ärendet möjlighet till yttrande.
Plan och byggnadsnämnden överlämnar förslag till beslutshandlingar för naturreservatet Årike
Fyris till kommunfullmäktige för beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse 2018-04-03
Beslutshandling Årike Fyris
Skötselplan
Remissammanställning
Arbetsutskottet föreslår att föreslå kommunfullmäktige besluta om bildande av naturreservatet

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Akten

Bilaga § 100

Ärende 7
Naturreservatsbildning i Ärike Fyris

Särskilt yttrande från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna

Vi är positiva till att bilda naturreservat i området Årike Fyris. När Alliansen styrde i
Uppsala kommun så fanns området redan då utpekat som ett framtida reservat i
översiktsplanen. Men däremot så är vi kritiska till hur processen ser ut för hur
gränsdragningen görs och hur vi säkrar framkomligheten för dagens och morgondagens
uppsalabor. Reservatets exakta gränsdragningar får stor betydelse för hela utvecklingen
av Södra staden och hur de olika områden som i dag existerar ska utvecklas i relation till
varandra. Vi ser gärna att en viss flexibilitet ska finnas för hur vi kan möjliggöra bästa
möjliga boendemiljöer och hur vi samtidigt säkrar en god tillgång med tydliga entréer till
reservatet.
Ett bra alternativ hade varit att invänta pågående förhandlingar med staten och det
programarbete som pågår för de södra delarna. Naturreservatet stäcker sig över ett stort
område och innehåller även ett reservat för broförbindelse. En förbindelse som vi i
Alliansen gemensamt i gällande översiktsplan har tydliggjort att det ska möjliggöras för
en mångfald av trafikslag. Under arbetets gång med reservatsbildningen har vi noga
efterfrågat att det broreservat som finns är flexibelt och inte låser sig vid enskilda
trafikslag.

ALMANN
111.

Liberalerna
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