
 
 
 
Motion om utveckling av friluftslivet 

 
Nu i Coronatider har det blivit än mer uppenbart hur viktigt och rikt friluftslivet är i vår 
kommun. Tyvärr har det också illustrerat att det finns många brister. På populära 
friluftsområden som Fjällnora och Hammarskog har köerna ringlat långa för att kunna grilla 
eller använda sig av de faciliteter som respektive område erbjuder.  

Det är nu dags att kommunen med erfarenheter från friluftslivet inventerar, utreder, och 
utvecklar möjligheterna för friluftsliv i vår kommun.  

Från M, C och KD:s sida påtalade vi nyligen stora brister i befintliga naturreservat, och att 
kommunen borde använda de medel som anslås från staten att utveckla befintliga 
naturreservat i stället för att hela tiden identifiera nya områden att avsätta som reservat. Ett 
exempel är Årike Fyris, som har i stort sett bara en särskilt anordnad grillplats i hela sitt 
långsträckta reservat, nämligen den vid Sunnerstagropen. Här måste man inrätta fler 
möjligheter för människor som vandrar och vill grilla utomhus. Just grillplatser är för övrigt 
något som nu blivit uppenbart saknas på många andra håll – att bara ha en grillplats på olika 
platser innebär när den är upptagen att människor ordnar egna, ofta brandfarliga grillplatser 
i närheten. 

En annan brist rör tillgängligheten för funktionsnedsatta. Många friluftsområden har en bra 
tillgänlighet, men ibland kan vissa brister göra att denna tillgänglighet inte kan utnyttjas. Ett 
exempel är Fjällnora dit det på somrarna körs handikapp-anpassade bussar. Området är 
också tillgängligt i sig, men vid busshållplatsen finns ingen plattform så att rullstolsburna kan 
stiga av bussen. Tillsammans med Vänsterpartiet fick Kristdemokraterna för något år sedan 
igenom en motion om att tillgängliggöra fler badplatser för funktionsnedsatta. Den typen av 
anpassningar behöver nu följas upp med andra åtgärder. 

Det finns också många exempel på utveckling av friluftslivet som inte är beroende av 
naturreservat. I samverkan med markägare och andra aktörer kan man tillgängliggöra vår 
natur utan att för den skull behöva göra reservat av det. Sådana exempel är Linnéstigarna 
som inrättades i samband med Linnéjubiléet 2007. Även dessa är det nu hög tid att 
inventera och i förekommande fall utveckla.  

En sådan utveckling vore att förlänga Danmarksvandringen (Herbatio Daniensis) från Linnés 
Hammarby, till Funbo Lövsta där Linnés förtrogne vän Sten Carl Bielke bedrev 
försöksodlingar och där Linnes lärjunge Pehr Kalm under flera år verkade. I och med att 



Ultuna nu lämnat driften av jordbruksmarken vilket gör att man nu kan använda 
traktorvägen som går mellan Hammarby och Lövsta för ändamålet. 

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta:  

Att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en utredning av hur friluftslivet i Uppsala 
kan utvecklas, med särskilt fokus på brister i befintliga anläggningar / naturreservat. 
Utredningen bör innehålla en del om hur tillgängligheten – exempelvis för personer med 
funktionsnedsättning – kan förbättras. 

Att inventera och utveckla Linnéstigarna, och identifiera förbättringsområden, exempelvis 
förlänga Danmarksvandringen från Linnés Hammarby till Funbo Lövsta 
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