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KS/2014:419
§ 88
Beslut om antagande av Rävsta naturreservat
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• upprättat förslag till Rävsta naturreservat inklusive föreskrifter antas enligt
beslutsunderlag Bildande av Rävsta naturreservat och bilaga 1-6.
• med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklaras det område som
avgränsats på bifogad karta – Rävsta – som naturreservat, bilaga 1
(beslutskarta). Detta beslut ska ersätta Länsstyrelsens tidigare beslut om
Rävsta naturreservat.
• naturreservatets namn ska vara Rävsta naturreservat.
• detta beslut gäller under förutsättning att Länsstyrelsen beslutar upphäva
sina tidigare beslut med föreskrifter om Rävsta naturreservat och att såväl
Länsstyrelsens respektive kommunens beslut vinner laga kraft.
• för att trygga syftet med naturreservatet förordnas med stöd av 7 kap. 5, 6
och 30 §§ miljöbalken, att nedan angivna föreskrifter A, B, C och D samt
föreskrifternas ikraftträdande ska gälla för naturreservatet.
• med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m. fastställer kommunfullmäktige upprättad skötselplan,
bilaga 4.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2010-05-17 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram
beslutsunderlag för att kunna utöka Rävsta naturreservat i enlighet med
ambitionerna i Översiktsplan 2002.
Rävsta naturreservat bildades 1974 av Länsstyrelsen med syfte att skydda mark
viktig för rörligt friluftsliv. Idag har Rävsta naturreservat en areal om 188 ha och
innehåller några bostäder och friluftslivsverksamheter som till exempel
bågskytteverksamhet, ridanläggning och naturskoleverksamhet.
Det befintliga naturreservatet inrättades genom beslut hos Länsstyrelsen i
Stockholms län och de har tillsynen av reservatet. Sigtuna kommun är förvaltare
av reservatet. Översiktsplan 2002 redovisar att reservatet bör utökas åt norr.
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Syftet med Rävsta naturreservat är att bevara ett kulturpräglat tätortsnära
naturområde för att vårda och bevara dess värdefulla naturmiljöer och biologiska
mångfald samt tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Rävsta naturreservat med föreslagen utvidgning blir ca 258 ha stort och utgör en
viktig del av regionens gröna infrastruktur. Området utgör även en del av
Järvakilen som är en av de regionala gröna kilarna som pekas ut i RUFS 2010.
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Enligt RUFS 2010 är Järvakilen regionens mest centralt belägna gröna kil, med
viktig funktion som tätortsnära natur. Utvidgningen av Rävsta naturreservat bidrar
till det regionala målet att bevara stora, sammanhängande ytor med naturmark
intill stadsbebyggelse.
Området har en omväxlande mälardalsnatur med skogklädda höjder och
uppodlade dalstråk och utgör ett viktigt friluftslivsområde. Skogen inom
reservatet föreslås skötas på ett sådant sätt att en för friluftslivet attraktiv skog
bibehålls samtidigt som befintliga naturvärden bevaras. Odlingslandskapets
landskapsbild, upplevelse- och naturvärden föreslås bevaras genom fortsatt
åkerbruk, vallodling, betesdrift och ängsskötsel. Kulturhistoriska intressanta
landskapselement och fornlämningar föreslås synliggöras och hållas fria från
igenväxningsvegetation.
Inom reservatet finns anläggningar för friluftslivet som bland annat
parkeringsplatser, grillplatser, badplats, motionsspår, ridstigar och ridanläggning.
Upplandsleden passerar genom reservatet. Friluftslivet föreslås i första hand
utnyttja reservatets naturgivna förutsättningar. För att tillgodose friluftslivets
behov ger även föreskrifterna möjlighet att uppföra byggnad eller anläggning i
enlighet med reservatets syfte i ett mindre delområde i den norra delen av
föreslagen utvidgning. Se beslutsunderlag Bildande av Rävsta naturreservat
samt bilaga 3.
Ett tidigt samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län genomfördes under
framtagandet av förslaget. Länsstyrelsen ställde sig positiva till utvidgningen och
att kommunen övertar ansvaret för naturreservatet och planerar därför att upphäva
sitt tidigare beslut när Sigtuna kommuns beslut för Rävsta naturreservat vinner
laga kraft. Förslag till beslut och skötselplan för Rävsta naturreservat var även ute
på remiss under tiden 2014-07-08 till 2014-08-22 till berörda myndigheter,
sakägare, ideella föreningar m.fl. och på internremiss inom den kommunala
förvaltningen. I bilaga 5 följer en sammanställning av inkomna synpunkter på
remissen.
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Barnrättsperspektivet
Barn har inte tillfrågats i samband med framtagande av samrådshandlingar
gällande förslag till utvidgning av Rävsta naturreservat. Dock är närheten till
tätortsnära natur som bidrar till lek, upplevelser och ökade möjligheter till
naturpedagogik där förståelsen för fungerande livsmiljöer för växter och djur en
förutsättning för en hållbar utveckling hos kommande generationer.
Ekonomiska konsekvenser
Föreslagen utvidgning av naturreservatet skulle innebära vissa
investeringsinsatser initialt för att utveckla och förstärka de värden som finns för
friluftslivet och natur- och kulturmiljöerna. Insatserna bedöms vara följande:
utmärkning av reservatets gränser, informationsskyltar, bänkar och grillplatser,
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frihuggning av skyddsvärda träd och gallring i vissa delområden.
Investeringsbudgeten för insatserna bedöms vara 640.000 kr.
Området ägs och sköts redan idag av kommunen som ett tätortsnära natur- och
rekreationsområde. Efter de initiala investeringsinsatserna bedöms driftskostnaden
för området endast öka marginellt. För området kommer en skötselplan finnas
som kommer göra det lättare att planera kostnaderna för skötseln över tid vid en
utvidgning av naturreservatet. Driftskostnaderna för en tidsperiod på 10 år för
området bedöms vara ca 2.400.000 kr.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Karolina Windefalk (MP), Ronnie Lundin (S), Hendrik Nyman (L) och Johnny
Johansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2018, § 117, att föreslå
kommunfullmäktige att:
• upprättat förslag till Rävsta naturreservat inklusive föreskrifter antas enligt
beslutsunderlag Bildande av Rävsta naturreservat och bilaga 1-6.
• med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklaras det område som
avgränsats på bifogad karta – Rävsta – som naturreservat, bilaga 1
(beslutskarta). Detta beslut ska ersätta Länsstyrelsens tidigare beslut om
Rävsta naturreservat.
• naturreservatets namn ska vara Rävsta naturreservat.
• detta beslut gäller under förutsättning att Länsstyrelsen beslutar upphäva
sina tidigare beslut med föreskrifter om Rävsta naturreservat och att såväl
Länsstyrelsens respektive kommunens beslut vinner laga kraft.
• för att trygga syftet med naturreservatet förordnas med stöd av 7 kap. 5, 6
och 30 §§ miljöbalken, att nedan angivna föreskrifter A, B, C och D samt
föreskrifternas ikraftträdande ska gälla för naturreservatet.
• med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m. fastställer kommunfullmäktige upprättad skötselplan,
bilaga 4.
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Delgivning
Stadsbyggnadskontoret
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Bygg- och trafiknämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Länsstyrelsen i Stockholms län
Skogsstyrelsen
Ideella föreningar m.fl.
Fastighetsägare samt övriga sakägare se Bilaga 7 Fastighetsförteckning
Beslutsunderlag
Bildande av Rävsta naturreservat
Bilaga 1 Beslutskarta
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Bilaga 2 Översiktskarta
Bilaga 3 Föreskriftskarta
Bilaga 4 Skötselplan
Bilaga 5 Sammanställning remissynpunkter
Bilaga 6 Hur man överklagar
Bilaga 7 Fastighetsförteckning
___________________
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