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”

Det blev dock
snabbt uppenbart att
alla inte såg ett stadsnära reservat som ett
område med stor
potential.

”

efter mitt första år på biologutbildningen. Utan bil blev
jag då hänvisad till lokaler nära Uppsala. Den som snabbt
blev min favorit var Övre Föret och gräsmarkerna mot Lilla
Ultuna, trots att jag från början inte hade den blekaste aning
om var Lilla Ultuna låg − något som gjorde att jag aldrig ens
försökte se de större piplärkor som höll till där hösten 1999.
Jag visste helt enkelt inte vart jag skulle åka.
Det har alltid fascinerat mig att vara ute på Åriket, så
stadsnära och samtidigt med så mycket olika fåglar som man
har chans att se, allt från dubbelbeckasinspel och rastande
ringtrast på våren till lapp- och videspav på hösten och
övervintrande jorduggla i blåsigt midvintermörker. Listan
på arter som setts i Åriket är lång. Detta är också något som
uppmärksammats av många och 2015 utsågs Åriket till en av
WWFs svenska pärlor efter att röstats fram av upplänningar.
DET HAR KÄNTS naturligt att UOF under en lång rad år

engagerat sig i bildningen av Årike Fyris kommunala naturreservat. När det senaste reservatsförslaget kom i samband
med den översiktsplan som var på remiss 2010, samlade
UOF flera föreningar för att visa det ideella stödet för planen
och att det fanns ett stort allmänintresse i bildandet av ett
reservat. Det blev dock snabbt uppenbart att alla inte såg
ett stadsnära reservat som ett område med stor potential
för Uppsala som stad eller dess innevånare. De stora knäckfrågorna har varit dels politiska, dels markägare som har satt
sig på tvären. Processen har därigenom dragit ut ytterligare
på tiden.
INFÖR VALET 2014 genomförde UOF en enkätundersökning

bland alla Uppsalas politiska partier som uppmanades
redovisa sin inställning till att avsätta Årike Fyris som naturreservat. Med Moderaterna som enda undantag var alla partier i Uppsala positiva till idén. På frågan om partierna var beredda att ge ett löfte att avsätta Årike Fyris som naturreservat
under mandatperioden svarade Miljöpartiet, Vänsterpartiet,
Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna ja.
Under sommaren 2016 genomförde Sveriges lantbruksuniversitet
en mycket omfattande dränering av de gräsrika och fuktiga
betesmarkerna mellan Kungsängen och Lilla Ultuna. Området,
som sträcker sig från dagvattendammarna i norr till Sävjaån
i söder, och som varit känt för sin biologiska mångfald sedan
Linnés dagar, förvandlades i ett slag till artfattig åkermark.
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Bilden visar tydligt den omfattande torrläggningen av Kungsängens gräsmarker. Bilden är tagen
från Vindbrovägen mot norr, där domkyrkans torn kan skönjas högst upp till vänster. Där sånglärkor och tofsvipor har häckat fram till sommaren 2016, är marken nu förberedd för stråsädsodling.
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Center partiet ansåg sig
inte kunna avge ett sådant
löfte, medan Moderaterna
var negativa. Nu har halva
mandatperioden gått och
än syns tyvärr inga tydliga
politiska tecken på att förverkliga vallöftet.
DEN STÖRSTA BROMSKLOSSEN

i processen har något
ovänta t och oförklarligt
varit Sveriges LantbruksMed modern, maskinell utrustning kan ett fågelrikt, gräsbevuxet
universitet (SLU), ett uniområde snabbt förvandlas till mark anpassad för monokulturer
versitet som profilerat sig
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som miljöuniversitet men av till exempel stråsäd eller oljeväxter.
där munnen säger en sak
medan handen gör något annat. Det är tydligt att SLU inte har integrerat miljötänket i hela
sin organisation, utan där avdelningen med störst direkt påverkan på Åriket, SLU egendom,
har fått agera efter egna premisser. Konsekvenserna har genom åren talat sitt tydliga språk.
2011 uppmanade UOF Lantbruksuniversitetet att inte göra Åriket till Åkerriket. Tre år senare
genomförde SLU den största markavvattningen i området på åtminstone 30 år, en aktion som
nådde sin kulmen i somras när täckdikningen byttes ut.
Delar av Åriket har förvandlats till Åkerriket och enda möjligheten att få tillbaka de värden
som dränerats bort är att bilda ett naturreservat – det må vara kommunalt eller statligt. Det
är ett mål som UOF fortsatt kommer att arbeta aktivt för att nå!
Jan Wärnbäck
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