
 

Friluftsfrämjandets synpunkter på planerad avverkning vid Naturreservatet 

och Natura 2000 området Kungshamn-Morga, Uppsala län. 

Kungshamn Morga är, tack vare sin variationsrika natur, närhet till vatten och rika kulturmiljö, ett av 

Uppsala läns mest besökta naturreservat och friluftsområden. Populariteten beror också på att det är 

ett så lättillgängligt område i direkt anslutning till södra kanten av Uppsala. Man når det, förutom 

med bil eller buss, via vandring och cykling och med kanot/båt. De besökande utgör en rik blandning 

av människor i olika åldrar; barnfamiljer, badgäster, svampplockare, naturentusiaster, frisksportare, 

artnördar m fl.  

Det har nu kommit till Friluftsfrämjandets kännedom att tre avverkningsanmälningar har lämnats till 

skogsstyrelsen på uppdrag av Mellanskog A 20778, A 21557 och A 22378, (23,2 ha). Detta är ett 

direkt hot mot friluftsmiljön och kan få stora effekter på friluftslivet och folkhälsan. 

Ett områdes naturvärden är en viktig del av dess friluftsvärde och bidrar till en attraktiv friluftsmiljö. 

Kungshamn-Morga med sin flerhundraåriga tallskog, sin unika landskapsbild över ängar och hagar 

ner mot Mälaren erbjuder detta.  

Friluftsliv har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande, genom kombinationen av fysisk 

aktivitet och naturupplevelse. Att allmänheten vill besöka naturreservat och bedriva friluftsliv är 

därför viktigt och positivt. Friluftslivsaktiviteter har också betydelse som pedagogiskt verktyg i 

utbildningssammanhang, inte minst för barn, som därigenom får en ökad känsla för naturens olika 

värden, och kopplingen till natur och miljö. Det är således viktigt att värdena för friluftslivet och 

nyttjandet av området enligt allemansrätten särskilt beaktas. Se Naturvårdsverkets Vägledning om 

utformning av skötselplan 

Eftersom syftet med reservatet, som upprättades 1963, bla är att tillgodose behov av område för 

friluftslivet, med attribut som besöksobjekt, landskapsbild, utsiktsplatser och att området är 

tätortsnära anser Friluftsfrämjandet att friluftslivets behov ska väga tungt vid alla typer av åtgärder 

inom området. Länsstyrelsen har nyligen konstaterat att det i reservatsbeslutet saknas tillräckligt 

skydd för att värna både friluftslivet och naturvärden. 

Friluftsfrämjandet har inte kännedom om detaljerna kring avverkningsanmälan men oroas starkt av 

att avverkningen omfattar utpekade naturvärdesobjekt inom reservatet. Generell hänsyn är därför 

inte tillräcklig och särskild hänsyn till naturvärden såsom skyddsvärda tallar, lövträd döda träd och 

trädlågor i olika nedbrytningsgrad behöver tas.  

För friluftslivets behov är det också viktigt att hänsyn tas för skydd av stigar och leder i reservatet. 

För att inte urholka allmänhetens syn på vad naturreservat och att tillgodose behovet av områden för 

friluftsliv är, är det av stor vikt att området närmast markerade leder och vältrampade stigar 

hanteras mycket varsamt. Det är också av stor vikt att förhindra effekten av körskador, pga. att 

”såren” i terrängen syns under lång tid framöver och därmed påverkar upplevelsen och friluftsmiljön. 

 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/process-naturreservat/beslut/beslut-vagledning-skotselplan.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/process-naturreservat/beslut/beslut-vagledning-skotselplan.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/besoksmal/naturreservat/kungshamn-morga-naturreservat.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---uppsala/2020-06-12-samrad-kring-skogsavverkning-i-kungshamn-morga.html
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