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Skrivelse från kommunala natur- och friluftsrådet om
naturreservat på Gröngarnsåsen-Dyarna
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
bildandet av ett naturreservat av Gröngarnsåsen-Dyarna.

Beskrivning av ärendet
En skrivelse har inkommit från Enköpings kommunala natur- och friluftsråd den 21
oktober 2019. Av skrivelsen framgår att Gröngarnsåsen-Dyarna är ett uppskattat
natur- och rekreationsområde, inte bara för de närboende utan för hela staden.
Rekreationsområdet inkluderar bland annat en mängd stigar och grillplatser, ett
motionsspår, spänger och ett fågeltorn. Både Gröngarnsåsen och Dyarna har
dessutom höga naturvärden.
I skrivelsen föreslår KFR därför att kommunstyrelsen ska uppdra till förvaltningen
att utreda förutsättningarna för att bilda ett kommunalt naturreservat av
Gröngarnsåsen-Dyarna. Detta för att komma fram till bästa sättet att långsiktigt
bevara, utveckla och skydda grönområdet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
I arbetsordningen för Enköpings kommunala natur- och friluftsråd (KFR)
framkommer det att KFR ska verka för att förbättra naturvården inom kommunens
eget markinnehav och tillgängliggöra tätortsnära natur. KFR får även ta initiativ till
ärenden inom dessa ämnesområden. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
det uppdras till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningarna för att
bilda ett naturreservat av Gröngarnsåsen-Dyarna, i enlighet med förslaget från
KFR. Utredningen bör belysa processen för bildandet av ett naturreservat,
kostnader kopplade till inrättande och drift samt övriga aspekter som bedöms vara
av relevans för ett beslut om huruvida ett naturreservat ska bildas.
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Naturreservat på Gröngarnsåsen-Dyarna
Gröngarnsåsen-Dyarna är ett uppskattat natur- och rekreationsområde, inte
bara för de närboende utan, tack vare det centrumnära läget, även för hela
staden. Rekreationsområdet inkluderar bland annat en mängd stigar och
grillplatser, ett motionsspår, spänger och ett fågeltorn. Både Gröngarnsåsen och
Dyarna har dessutom höga naturvärden.
I arbetsordningen för Enköpings kommunala natur- och friluftsråd (KFR)
framkommer det att KFR ska verka för att förbättra naturvården inom
kommunens eget markinnehav och tillgängliggöra tätortsnära natur. KFR får
även ta initiativ till ärenden inom dessa områden.
Utifrån ovan föreslår därför KFR att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen
att utreda förutsättningarna för att bilda ett kommunalt naturreservat av
Gröngarnsåsen-Dyarna. Detta för att komma fram till bästa sättet att långsiktigt
bevara, utveckla och skydda detta uppskattade grönområde.
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