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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-02-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 52

Fördelning av bidrag för markåtkomst
avseende bildande av naturreservaten Årike
Fyris och Hammarskog

KSN-2020-01643

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att markåtkomstbidrag för bildande av naturreservat fördelas till gatu- och
samhällsmiljönämnden om 14500000 kronor och kommunstyrelsen om
4000000 kronor för natur- och friluftsåtgärder inklusive relaterade
utredningar.

Sammanfattning

Naturvårdsverket har beslutat om markåtkomstbidrag till Uppsala kommun för
fastigheter som ägs av Uppsala kommun i naturreservaten Årike Fyris och
Hammarskog. Bidraget omfattar 18 540 000 kronor och har redan betalats ut som
engångsbelopp till Uppsala kommun. Kommunstyrelsen föreslås besluta om
fördelning av den statliga ersättningen för ökade insatser inom natur- och friluftsliv.
Bidraget resultatförs under 2021 och alla åtgärder genomförs under innevarande år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2021

Yrkanden

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Petersson (C) yrkar:
att stryka sista meningen i stycke 2 sidan 2.

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-02-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedt (M) med fleras ändringsyrkande mot avslag
och finner att arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.

Reservat ion

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande med motiveringen:
I stället för att använda pengarna från staten att bilda nya naturreservat, så anser
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna att medlen bör användas till att
utveckla, upprusta och underhålla de nuvarande. Det sägs i handlingen att man ska
underhålla befintliga anläggningar, men det sägs inget om att utveckla eller åtgärda de
brister som finns. Ett exempel på brister idag är grillplatser, - i Årike Fyris finns bara en
grillplats i hela reservatet, vid Sunnerstagropen. Det borde vara ett minimum att
åtminstone inrätta en till (eller flera) grillplatser även i den norra delen av reservatet. Vi
anser att det har ett större värde att utveckla det vi har med hög kvalitet än att hela tiden
sträva efter att bilda nya reservat.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Fördelning av bidrag för markåtkomst 
avseende bildande av naturreservaten Årike 
Fyris och Hammarskog  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

1. att markåtkomstbidrag för bildande av naturreservat fördelas till gatu- och 

samhällsmiljönämnden om 14 500 000 kronor och kommunstyrelsen om 
4 000 000 kronor för natur- och friluftsåtgärder inklusive relaterade 

utredningar. 

Ärendet 

Naturvårdsverket har beslutat om markåtkomstbidrag till Uppsala kommun för 
fastigheter som ägs av Uppsala kommun i naturreservaten Årike Fyris och 

Hammarskog. Bidraget omfattar 18 540 000 kronor och har redan betalats ut som 
engångsbelopp till Uppsala kommun. Kommunstyrelsen föreslås besluta om 

fördelning av den statliga ersättningen för ökade insatser inom natur- och friluftsliv. 

Bidraget resultatförs under 2021 och alla åtgärder genomförs under innevarande år. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen. Ärendet har i sig inga 
konsekvenser sett ur perspektiven för barn, jämställdhet eller näringsliv, men vid 
genomförandet av insatserna ska både barn- och jämställdhetsperspektiven beaktas.  

Föredragning 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 om att bilda tre naturreservat: Kronparken, 

Årike Fyris och Hammarskog. Uppsala kommun har i samband med bildande av 

naturreservaten ansökt om bidrag till markåtkomst för kommunal mark. Länsstyrelsen 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-02-03 KSN-2020-01643 

  
Handläggare:  

Camilla Söderquist, Jan Franzén 
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har tillstyrkt ansökan avseende Årike Fyris och Hammarskog. Naturvårdsverket har 
beslutat om bidrag för markåtkomst. Bidragsbeloppet omfattar 18 540 000 kronor 
vilket motsvarar 50 procent av värdeminskningen på den kommunala mark som ingår i 

naturreservaten. 

Bidraget föreslås användas till naturvårdsåtgärder för att främja biologisk mångfald 

som exempelvis röjning av värdefulla bryn, frihuggning av värdefulla träd samt 

våtmarksåtgärder inom kommunala naturreservat. Ett annat användningsområde är 
åtgärder för att främja friluftslivet inom kommunens välfrekventerade friluftsområden 
med exempelvis tillgänglighetsanpassningar, renovering av staket, färister och 

eldstäder, utbyte av gamla möbler, grusning av vandringsleder och promenadstigar 
och renovering av ledmarkeringar och vägvisare. Utöver fysiska åtgärder i naturen 

föreslås medlen även kunna användas för relaterade utredningar så som 
pollineringsplan, inventering av skyddsvärda biotoper, våtmarksutredningar mm. 

Medlen planeras även att användas till utredning för natur- och friluftsreservat inom 

uppdraget i Mål och budget. 

Under 2020 och rådande pandemi har natur- och friluftsområden använts i allt större 

utsträckning vilket är mycket positivt. Vikten av god tillgång till dessa områden har 
blivit tydlig. Det ökade användandet har också medfört ett ökat slitage med större 
underhållsbehov som konsekvens. Det erhållna bidraget kan delvis möta de ökade 
underhållsbehoven. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär att för 2021 tillförs gatu- och samhällsmiljönämnden 14 500 000 
kronor och kommunstyrelsen 4 000 000 kronor från det statliga markåtkomstbidraget. 

Under förutsättning att medlen används i sin helhet under 2021 i enlighet med 
föredragningen uppstår ingen resultateffekt.  

Inga åtgärder bedöms medföra extra kostnader för drift eller underhåll i framtiden.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2021 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Christian Blomberg 
Direktör Stadsbyggnadsdirektör 
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