Samlade ideella krafter för att bevara Årike Fyris
PETER SCHMIDT

Inledning
Som vi även har berättat tidigare på vår
hemsida, så har fågelskyddsgruppen i UOF
lagt ner arbete under våren för att bistå kommunens arbete med att göra ett naturreservat
i Årike Fyris söder om Uppsala. För läsarna
av FiU behöver Åriket knappast en närmare
beskrivning. Utöver den intressanta floran och
faunan i sig så har Åriket ett par ytterligare
egenskaper som gör det ganska så unikt i vårt
landskap. Med sitt läge alldeles i utkanten av
länets största stad så fyller platsen en viktig
pedagogisk funktion som språngbräda för
människor att få uppleva och odla intresset
för natur och ekologi, vilket som bekant är
oerhört viktigt i en tid då naturvården ständigt
ställs mot olika ekonomiska och exploaterande intressen i samhället. Dessutom är Åriket
ett viktigt friluftsområde för Uppsalaborna
och har dessutom ett stort kulturhistoriskt
värde i och med Linnés verksamhet i och runt
Uppsala under 1700-talet.
Arbetsgruppen Årike fyris
Under hösten 2009 fick UOF information
om att det fanns långt gångna planer på
byggandet av en ny bussdepå vid nuvarande
Kungsängens gård (även känt som Lilla Ultuna). Dessutom kom i samma veva förslaget
till kommunens nya översiktsplan för Uppsala
kommun ut på remiss, och i denna var det
uppenbart att Åriket riskerade att påverkas
ordentligt på flera håll. Efter kontakter med
Uppsala kommun fick vi även klart för oss att
arbetet med att bilda naturreservat av Årike
Fyris hade återupptagits efter att projektet
lagts på is sedan 2007 då ett ursprungligt
förslag av olika anledningar inte hade kunnat
förverkligas. Grovt beskrivet skall ett nybildat
naturreservat i så fall innefatta hela området
från Kungsängsbron söderut längs Fyrisån
ända ner till Flottsund. I öster begränsas reservatet löst av väg 252 och delar av Ultunaoch Sunnerstaåsarna längs västra åstranden är
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också tänkta att ingå.
Mot denna bakgrund beslutade fågelskyddsgruppen att under december 2009
kontakta ett flertal andra natur-, kultur- och
friluftsintresserade organisationer i Uppland/
Uppsala för att tillsammans bilda en arbetsgrupp som skulle utverka en skrivelse med
förslag till kommunen på hur Årike Fyris borde förvaltas för framtiden. Under den gångna
våren genomfördes så ett par möten där bl a
Upplands entomologer (EFU), Upplands
botaniker (UBF), Naturskyddsföreningen,
Friluftsfrämjandet, två Linnésällskap och flera
personer från SLU och Artdatabanken deltagit. Vid ett tillfälle bjöds även representanter
från kommunen in för diskussion om arbetet
med naturreservatet. Förutom den skrivelse
som redogörs för nedan, så mynnade dessa
diskussioner även ut i en debattartikel som
publicerades i Upsala Nya Tidning den fjärde
maj (fortfarande tillgänglig på nätet).
I KOMMUNENS FÖRSLAG på ny översiktsplan var

det på flera viktiga punkter där arbetsgruppen
ansåg att såväl naturvärden, friluftsliv som
landskapsbild hotades i Åriket:
t /VWBSBOEF SFOJOHTWFSLTEBNNBSOB TÚEFS
om Kungsängsbron skall tas ur bruk. Det
finns nu förslag på att ersätta dessa med ett
höglager för fritidsbåtar. Arbetsgruppen anser
att det är olämpligt med ny bebyggelse och
i detta fall dessutom en bullrig miljö söder
om Kungsängsleden eftersom det påverkar
landskapsbilden och det närliggande nuvarande statliga naturreservatet på Kungsängen
med blommande Kungsängsliljor på våren.
Lämpligare platser för nya båtupplag finns i
närliggande industriområde.
t%FHBNMBTUBMMBSOBQÌ,VOHTÊOHFOPNSÌEFU
skulle ersättas av en stor bussdepå med livlig
trafik dygnet runt och Hovstallängarna söder
om Kungsängsleden skulle bebyggas med
industrifastigheter. Arbetsgruppen anser att
man i möjligaste mån bör undvika att bygga
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igen den idag öppna kontakten och utsikten
mellan Åriket och slättlandskapet ner mot
Danmarks kyrka och Lövstaslätten.
t4JTUNFOJOUFNJOTUmOOTEFUQMBOFSQÌFO
motortrafikled i form av en bro över Fyrisån
som är tänkt att förbinda Ultuna med Sävja,
vilket naturligtvis skulle innebära en rejäl
påverkan på området söder om Övre Föret.

Inför sista svarsdatum 12 maj så lämnade
arbetsgruppen in ett detaljerat svar på remissen om kommunens nya översiktsplan
som specifikt berörde de delar som påverkade
Årike Fyris (det kan i sammanhanget nämnas
att UOF även har skickat in ett separat svar
där man även tagit upp fågelskyddsaspekter
och ritat in kartor med skyddsvärda områden
i andra delar av kommunen). Nedan följer
ett par av de viktigare förslagspunkterna som
arbetsgruppen för Årike Fyris tagit fram:

dammarna mellan Kungsängsbron och Kungsängen från bebyggelse genom att ta med det
i det nya reservatet.
Nordöstra reservatsgränsen söder om
Kungsängens gård borde gå hela vägen upp
mot väg 252 för att undvika att marken
närmast vägen exploateras. Detta bevarar
kontakten mellan Åriket och slättlandskapet
ner mot Danmarks kyrka och Lövsta- och
Laggaslätterna och möjliggör en kontinuitet
där fåglar och andra djur obehindrat ska
kunna röra sig mellan områdena.
En motortrafikled mellan Sävja och Ultuna är helt oförenligt med idén om Årike
Fyris som ett attraktivt friluftsområde och
skyddat naturreservat. Vindbron bör fortsatt
hållas stängd för korsande biltrafik, men får
gärna öppnas för gång- och cykeltrafik. En
gångbro över Sävjaån för att öka tillgängligheten mellan de norra och södra delarna på
östra sidan Fyrisån är också tänkbar.

Karta med föreslagna reservatsgränser
Längs Fyrisån borde den västra åstranden ingå
för att öka strandskyddet. Åbrinkarna är t ex
potentiell häcknings- och födosöksbiotop för
kungsfiskare.
Skydda området med nuvarande renings-

Ökade översvämningar
Målet föreslås vara att göra Kungsängen till
den våtmark den en gång var. Även området
runt Övre Föret och ängarna söder om Sävjaån är i behov av ökad översvämning, speciellt
på våren. Detta kan uppnås genom förändrad
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och/eller minskad dikning på ett par platser.
Det påbörjade arbetet med att anlägga dagvattendamm söder om Kungsängsleden är i
grunden en bra idé. Om vattenkvalitén håller
måttet kan det skapas ett översilningsområde
mot väster där vattnet svämmar och rinner
vidare ner i ån.
Begränsning av andelen åkermark
Idag är en alldeles för stor del av Kungsängen
och området runt Sävjaån utdikad och används som åkermark. Man borde sikta på att
skapa förutsättningar för sankängar med slåtter och bete på en mycket större areal, hela
vägen från Kungsängen, förbi Övre Föret och
vidare en bit söder om Sävjaån i en betydligt
bredare bård än hur det är idag.
Marken mellan Övre Föret in mot Lilla
Djurgårdsskogen är idag i huvudsak åkrar som
går in mot ängarna. Här bör skötseln anpassas och området är idealiskt för att anlägga
trädor för t ex tofsvipor. Får man många vipor
i området kan de bidra till att skydda andra
arters bon genom sitt aggressiva beteende.
Målet bör vara att få tillbaka bl a häckande
storspov. Man bör eftersträva att få breda
skogsbryn med kantzoner enligt mönstret
åker/betesmark - glest stående buskar - lite
högre vegetation - skog. Grova träd i utkanten av skogen kan frihuggas för att få ökad
solbelysning, detta gynnar t ex olika insekter.
Buskar får gärna stå i klungor.
Slåtter- och betesmarkerna vid Kungsängen
Området är ganska näringsrikt. Den nuvarande manuella slåtter som bedrivs är på en
alldeles för liten yta och bör kompletteras
med fräsning och maskinell slåtter. Bete bör
vara ett viktigt inslag i hävden, åtminstone i
vissa områden och under vissa perioder.
Övre Föret
Strandzonen på östra och södra sidan av Övre
Föret kan fräsas och kompletteras med bete
för att skapa en blå bård. Många träd och staket runt Övre Föret kan tas bort eftersom det
finns risk att de har negativ effekt på häckande
fåglar genom att fungera som utkiksposter för
boplundrande kråkfåglar.
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Området kring slalom- och pulkabacken
i Sunnerstagropen
Området är välkänt i entomologiska kretsar
och har redan idag en mycket skyddsvärd
och artrik fauna och flora. Jordmånen består i detta område av sand och grus från
rullstensåsen och marken är väldränerad,
näringsfattig och kalkhaltig. Den öppna karaktären på området ska behållas. Ytskiktet bör
inte gödslas eftersom torrmarksfloran då inte
klarar konkurrensen. Vissa delar av området
är idag kraftigt gödselpåverkade och dessa bör
åtgärdas genom att ytskiktet tas bort. Visst
slitage är positivt, att sand och grus friläggs
är livsavgörande för en rad hotade insekter
som bin, steklar och skalbaggar.
Tillgänglighet, kulturarv och friluftsliv
Utöver de intressanta och pedagogiska naturaspekter som finns med Åriket ville arbetsgruppen även framhålla områdets unika värden
som kulturarv efter Linné och en viktig del
av Uppsalas historia. Länsstyrelsen håller för
närvarande på att undersöka närmare möjligheterna att göra delar av området, framförallt
Linnés Danmarks- och Ultunavandringar,
till världsarv och detta bör man uppmuntra.
Denna världsarvsansökan står i många avseenden i direkt konflikt med många av förslagen
som anges i den föreslagna översiktsplanen.
Årike Fyris kan med rätt utformning bli ett
attraktivt turistmål med stora kommersiella
möjligheter i Uppsala.
Inför hösten
Natur och Fritidskontoret på Uppsala kommun har alltså ett uttalat uppdrag att revidera
2007 års förslag på naturreservat. Arbetsgruppens förhoppning är att man satsar ordentligt
på att skydda Åriket för framtiden och får till
stånd ett naturreservat i Uppsalas absoluta
närhet som har förutsättningar att i bästa fall
bli ett stadsnära och lättillgängligt friluftsområde, ungefär som Oset i Örebro eller Vattenriket i Kristianstad. Vi hoppas kunna redogöra
på hemsidan och i kommande nummer för
hur arbetet med denna fråga fortskrider.

