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Bakgrund 
Skötselplanen behandlar grönstråket mellan Gamla Uppsala kyrka och Röbo-rondellen. Den 
har tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med Uppsala kommun, Riksantikvarieämbetet 
och Uppsala stift. 
 
Syftet med skötselplanen är att få en långsiktig och sammanhållen skötsel för området som 
gynnar både natur- och kulturmiljövärden. Planen är vägledande och inte juridiskt bindande 
och är beroende av att myndigheter och markägare har tillgång till de resurser som krävs.  

Tidigare skötselplaner: 
Riksantikvarieämbetets skötselplan för gravfältet med Kungshögarna och Tunåsen från 1982. 
En markvårdsplan för fornlämningsområdet från 2000, vilken inte har genomförts på grund av 
resursbrist.  
En skötselplan för Tunåsen utarbetad av kommunen 2004. 
Ett examensarbete från Sveriges lantbruksuniversitet från 2002 med skötselförslag för åsen 
och fornlämningsområdet. 
 

Administrativa data 
Kommun: Uppsala 
Församling: Gamla Uppsala 

Markägare 
Fastighet Ägare Adress 
Gamla Uppsala 21:26, 74:8, 75:7, 
74:4, 77:2, 80:9, 84:5 

Riksantikvarieämbetet Box 5405 
114 84 Stockholm 

Gamla Uppsala 21:76, Löten 1:13 Gustavianska Stiftelsen Box 121  
751 04 Uppsala 

Gamla Uppsala 80:5  SH-Bygg AB (kommer 
att köpas av Uppsala 
kommun) 

Box 417 
751 06 Uppsala 

Gamla Uppsala 74:10 Stiftelsen 
Upplandsmuseet 

S:t Eriksgränd 6 
753 10 Uppsala 

Gamla Uppsala 21:7, 21:29, 
21:44, 21:48, 21:63, 21:73, 75:5, 
80:6, 80:7, 80:8, Svartbäcken 
1:43 

Uppsala kommun 735 75 Uppsala 

Gamla Uppsala 21:28, 74:6 Gamla Upsala församling Box 897 
751 08 Uppsala 

Gamla Uppsala 21:55, 74:3 Prästlönetillgångarna i 
Uppsala stift 

Box 1314 
751 43 Uppsala 

Gamla Uppsala 74:1, 74:2, 74:7, 
74:12 

Uppsala kyrkliga 
samfällighet 

Box 897 
751 08 Uppsala 
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Fastigheter inom området som skötselplanen omfattar. Se tabell ovan 
för fullständiga fastighetsnamn. Privata tomter ingår inte i skötselplanen. 
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Skötselplanen berör en sträcka av Uppsalaåsen belägen omedelbart norr om Uppsala 
centralort. Karta över riksintresset ska läggas in här. 
 
Lägesbeskrivning: Området är beläget omedelbart norr om Uppsala centralort. 
Gräns: Området har markerats med heldragen linje på områdeskartan. 
Koordinat i rikets system (SWEREF99): x= 646370 - 647400, y= 6643400 - 6641000 
Fastighetskarta (Ekonomisk karta): 118 80 Gamla Uppsala 
Terrängkarta (topografisk karta): 11 I Uppsala NV 
Naturgeografisk region: 24. Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar och 
sjöbäcken 
Area: Totalt 89 ha 
Markslag och naturtyp:  
(ungefärliga arealer) 
Öppen stäpp/hed 11 ha, varav 2 ha betas 
Övrig öppen gräsmark 5 ha, varav 2 ha betas 
Åker 11 ha 
Restaurerad ås 17 ha 
Skog och igenväxande tidigare öppen ås 23 ha, varav ca 5 ha betas 
Övrig mark (bebyggelse och anläggningar) 22 ha 
 

Skyddstatus, planering och ansvarsförhållanden 
Gamla Uppsala högar är ett kulturhistoriskt riksobjekt. Större delen av området ingår i ett 
gränsbestämt fornlämningsområde. Området ingår i riksintresset K30, Gamla Uppsala samt 
Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar.  
 
En stor del av Tunåsen är sedan 2005 avsatt som kyrkreservat. Syftet är att bevara områdets 
kulturhistoriska, geologiska och biologiska värden samt vara en plats för turism och 
friluftsliv. Inom reservatet finns en ”Befriad plats” som sköts av Gamla Uppsala församling. 
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I området förekommer arten klöversobermal (Anacampsis fuscella), vilken bedömdes som 
Sårbar i Rödlistan från 2010. Naturvårdsverket har tagit fram ett åtgärdsprogram för 
bevarande av klöversobermal1.  
 
Markägarna är ansvariga för finansiering av de skötselåtgärder som föreslås i planen. 
Länsstyrelsen har möjlighet att bekosta vissa skötselåtgärder som är kopplade till arbetet med 
åtgärdsprogram för hotade arter. Länsstyrelsen har en samordnande roll i arbetet med 
skötselplanen. Skötselåtgärderna som föreslås i denna plan genomförs under förutsättning att 
markägare och myndigheter tilldelas de resurser som krävs. Åtgärderna bör så långt det är 
möjligt vara miljö- och klimatmässigt uthålliga. 
 

 
Riksintresse för kulturmiljövården K30. Området  
sträcker sig norrut och inkluderar Fyrisåns och  
Björklingeåns dalgångar 
 

Allmän beskrivning 
Området följer Uppsalaåsens sträckning mellan Bärbyleden i söder till området omkring 
Gamla Uppsala kyrka och friluftsmuseet Disagården i norr. Det utgörs av en serie åsbackar 
kallade Lötenkullen, Röboåsen, Tunåsen och Högåsen.  
 
Hela sträckningen har utgjorts av ett öppet och betat hedlandskap, men i slutet av 1800-talet 
planterades stora delar med träd eller tilläts växa igen. På några platser, bland annat på 

                                                 
1 Rapport 5517, 2005 
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gravfältet med Kungshögarna och på Tunåsens topparti finns fortfarande den ursprungliga 
vegetationen kvar i form av torräng i kombination med ljunghed.  
 
Röboåsen har nyttjats för omfattande grus- och lertäkt, men har restaurerats med 
målsättningen att återställa ursprungliga nivåer och att förutsättningar skulle ges för en ny 
mager åsvegetation. 
 

 
I området finns åsbackarna Högåsen, Tunåsen, Röboåsen och Lötenkullen. 
 

Historisk och nuvarande markanvändning 

Järnålder – området blir ett maktcentrum 
En pollenanalys från Myrby träsk visar att området omkring Gamla Uppsala började öppnas 
och förvandlas från ett skogslandskap till ett beteslandskap under äldre järnålder2. Från 400-
talet och flera århundraden framåt hade platsen en central roll som politiskt, juridiskt, 
ekonomiskt och religiöst centrum3. En förutsättning för detta var det strategiska läget i en 
knutpunkt i dåtidens vattenvägnät. 

Medeltid – från ärkebiskopssäte till vanlig bondby 
Under 500-600-tal anlades de tre stora gravhögarna, kallade Kungshögarna eller Uppsala 
högar. Under de närmaste århundradena växte gravfälten i omfattning och de anses ha kunnat 

                                                 
2 Königsson, Eriksson, Hellqvist 1993 
3 Duczko 1993 

Högåsen 

Tunåsen 

Röboåsen 

Lötenkullen 



 8

innehålla omkring 2000 gravar. Största delen av dessa har försvunnit genom grustäkt, odling 
och byggnadsaktiviteter, och antalet understiger numera 3004.  
 
På 1000-talet byggdes en träkyrka på platsen. Denna ersattes på 1100-talet av en kyrka i sten, 
vilken blev den första ärkebiskopens kyrka. På 1240-talet flyttades ärkebiskopssätet från 
(Gamla) Uppsala till Östra Aros, våra tiders Uppsala. Detta innebar slutet för Gamla Uppsala 
som maktcentrum. Kvar blev en by, Upplands största, med både självägande bönder och 
bönder som brukade jord ägd av kronan, kyrkan och adeln.  

Tunåsen med rännarbanan 
Olof Rudbeck argumenterade i sin Atlantica från 1679 för att Gamla Uppsala var huvudstaden 
i det sjunkna Atlantis. Rudbeck tolkade strandvallarna på Tunåsens norra del som den 
hippodrom eller kapplöpningsbana som ska ha funnits i Atlantis. Rudbeck kallade den för en 
”Rännarbana”.  

Linnés exkursioner till Gamla Uppsala 
Linné gjorde regelbundet exkursioner till Gamla Uppsala med sina studenter. I ett protokoll 
från 1753 finns noterat att Kungshögarna äro bevuxna med vanliga och på mycket torra 
betesmarker ofta förekommande växter. I närheten av högarna fanns även mosippa (Pulsatilla 
vernalis), vilken var ganska sällsynt i trakten enligt anteckningarna . 

Betesallmänningen Gamla Uppsalalöten 
Fornlämningsområdet och Tunåsen ingick under historisk tid i en stor betesmark som sträckte 
sig in i dagens Svartbäcken, lite söder om dagens Gamla Uppsala gatan. Betesmarken var på 
1700-talet en allmänning, kallad Gamla Uppsalalöten, vilken nyttjades av kringliggande byar 
och gårdar samt av Uppsala stad.  
 
Förutom Uppsalaåsens torrare backar innefattade Gamla Uppsala löt också mark öster om 
åsen, fram till dagens Vattholmavägen. Vid en lantmäteriförrättning av betesallmänningen 
1772 beskrevs åsområdet som kala berg med ett ganska ringa bete. Området öster om åsen 
karaktäriserades som en tuvig betesmark med små enar. Till skillnad från åsens backar ansåg 
man att den här marken var tjänlig och möjlig att odla upp till åker. Detta gjordes också under 
slutet av 1800-talet.  

Uppdelning av Gamla Uppsalalöten 
Gamla Uppsala Löt genomgick två storskiften, 1772 och 1795. Vid den första förrättningen 
fördelades området i två delar. Den södra delen tillföll Uppsala stad, medan den norra delen 
fortsatte att nyttjas av övriga delägare. Gränsen hamnade ungefär vid dagens Bärbyled. Vid 
den andra förrättningen justerades gränsen något och området delades upp mellan de olika 
delägarna vilka då var Storbyn (Gamla Uppsala), Bärby, Myrby, Nyby, Kungsgården, 
Kyrkoherdebostället, Tunaberg (ägt av Linnélärjungen Carl Petter Thunberg), samt Uppsala 
akademi och Uppsala stad.  
 

                                                 
4 Duczko 1993 
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Vid storskiftet 1795 delades betesallmänningen Gamla Uppsala Löt upp mellan de olika 
delägarna; Storbyn (Gamla Uppsala), Bärby, Myrby, Nyby, Kungsgården, 
Kyrkoherdebostället, Linnélärjungen Carl Petter Tunbergs Tunaberg, samt Uppsala akademi 
och Uppsala stad. B22-28:8  

Myran och Prästmyran – vattnet som försvann 
Inom Gamla Uppsala Löt låg sjön Myran, senare kallad Myrby träsk. Denna låg mellan 
Tunåsen och Högåsen. Sjön finns avbildad på kartor från 1679-1795. Vid laga skiftet av 
Myrby 1858 hade landhöjning och dikning gjort att Myran blivit upptorkad, och den användes 
då som betesmark. I slutet av 1800-talet odlades största delen av den tidigare sjön upp till 
åker, men delar av området har återgått till betesmark. Den södra delen av den tidigare sjön 
ingår i området som omfattas av skötselplanen.  
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Mellan Tunåsen och Röboåsen har det tidigare legat ett kärr, vilket kallades Prästmyran på 
1795 års karta. Kärret omvandlades till åker under slutet av 1800-talet.   

Från karg hed till tallskog 
Åsområdet betades ännu i slutet av 1800-talet. I en skrift från 1911 mindes Rutger Sernander, 
professor i växtbiologi, att Tunåsen varit en ”karg hed med låga enbuskar, en och annan 
väderbiten tall, ljung, kattfötter och fårsvingel”. På nordsidorna hade det vuxit lingonris och 
mattor av väggmossa och på solsidorna dominerade renlaven. Där växte också backsippa, 
ljung, en och mosippa. Men under något av de sista decennierna på 1800-talet hade åsens 
sluttningar och gravfältet söder om Kungshögarna planterats med tall, lärk, björk, gran och 
weymouthtall. Detta kritiserades av Rutger Sernander, som yrkade på att träden skulle tas 
bort.  

Täkt av grus och lera 
Sernander var också kritisk till de omfattande grustäkterna i området5. Grus har hämtats från 
hela åssträckan och finns dokumenterad på kartorna från 1700-talet. Även gravfältet, 
Tingshögen och Kungshögarna har skadats av grustäkt6. Ännu i slutet av 1800-talet hade 
täkten av grus en begränsad omfattning, men därefter påbörjades en mer omfattande brytning 
av Röboåsen.  
 
Vid Röbo har det också brutits lera som använts till tegel vid Röbo tegelbruk. Leran togs i 
täkter öster om åsen. Tegelbruket lades ner 1970. 

Jordbruk och bebyggelse tränger in på högarna 
Under århundradena som följt sedan gravfälten vid Gamla Uppsala anlades har stora delar av 
dessa odlats bort. De har också skadats av byggnader och andra anläggningar. Från början av 
1700-talet och framåt låg socknens klockargård på den södra sidan om Östhögen. Till 
bebyggelsen hörde under en period en källare som grävts in i högen. På norra sidan om Öst- 
och Mellanhögarna låg prästgårdens ekonomibyggnader. Det har också legat en tegelugn i 
Östhögen. Även Tingshögen har skadats av byggnation, bland annat vid bygget av ett skolhus 
på 1870-talet och vid uppförandet av restaurangen Odinsborg 1899.7  
 
 

 

                                                 
5 Sernander 1911 och 1939 
6 Gustawsson 1949, s. 354 
7 Gustawsson 1949, s. 354 
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På norra sidan om Kungshögarna låg prästgårdens byggnader och på den södra sidan 
klockargården. Ett par decennier in på 1900-talet flyttades eller revs byggnaderna från 
fornlämningsområdet. Peringskiöld 1709 och laga skifteskartan över gamla Uppsala, 1856-
1858. 
 

 
Kungshögarna och gravfältet från söder 1874. Klockargårdens byggnader syns vid foten av 
Östhögen. Vegetationen på gravfältet inom synfältet är lågvuxen och utan inslag av träd eller 
buskar. Vid den här tiden pågick en utgrävning av Västerhögen. Foto: Emma Schensson. 
Från Lindqvist 1936. 

Restaureringsåtgärder 
På 1920-, 30- och 40-talet utfördes omfattande restaureringsåtgärder inom 
fornlämningsområdet. Den planterade skogen på gravfältet söder om Kungshögarna 
avverkades och gropen på norra sidan av Östhögen samt tegelugnen fylldes igen. De 
byggnader som låg intill Kungshögarna, bland annat klockargården och ekonomibyggnader 
till prästgården, revs eller flyttades.8 
 

                                                 
8 Gustawsson 1949 
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I slutet av 1800-talet gjordes trädplanteringar på Tunåsen och Högåsen, bland annat på 
gravfältet söder om Kungshögarna. Några decennier senare hade plantorna vuxit till stora 
träd. Från 1926 till 1940-talet röjdes området i etapper för att återställa hedkaraktären. Till 
höger i bild syns Västhögen, och till vänster det skogbevuxna gravfältet. Bilden är tagen från 
söder. Foto: K. A. Gustawsson 1931. 
 
På 1980-talet var Högåsen hårt sliten av tramp, cykel- och mopedåkning. Högarna 
restaurerades genom tillförsel av jord, och samtidigt uppfördes ett staket som stängde 
besökarna ute från området. Slitaget samt erosionen stoppades därmed, men de lagade 
partierna har fått en förändrad flora eftersom restaureringen gjordes med ”välgödd sandig 
matjord” och gräsinsådd av högvuxna gräs9. 
 
Under perioden 1985-2008 restaurerades Röboåsen. Syftet var att återställa landskapsbilden 
och att få ett sammanhållet rekreationsstråk från Uppsala ut mot Gamla Uppsala. Täkterna 
fylldes med massor, bland annat från bygget av Bärbyleden. Överst lades ett lager med åsgrus. 
Området har besåtts med en gräs- och örtblandning bestående av olika torrbacksarter. Arter 
har också spritts genom att fältskikt har flyttats inom området och från andra täkter10. År 1999 
fick Uppsala kommun och Vendels grus Natur och Gruspriset som delades ut av 
Naturvårdsverket och Grus och Makadamföreningen, för restaureringsarbetets första tre 
etapper.  

Militär verksamhet och vattenrening 
Förutom av grustäkter har Tunåsen skadats av militära anläggningar. Under andra världskriget 
anlades flera bunkrar, värn och andra försvarsställningar på åsen. Dessa togs bort på 1960-
talet, men istället restes en radiomast för F16 räkning 1969. Denna ersattes av en modernare 
radioanläggning i slutet av 1990-talet. På 60-talet byggdes också infiltrationsdammar på den 
södra delen av åsen. Dessa används för att rena Fyrisåns vatten till dricksvatten åt Uppsala 
stad11.  
                                                 
9 Riksantikvarieämbetet 1982 
10 Qvarnström 1996 och 2000 
11 Alström och Duczko 2003, s. 11. 
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Tunåsen och Kungshögarna från öster. Oljemålning av Bruno Liljefors från 1931 efter egna 
skisser och anteckningar från 1870-talet.  
 

Områdets bevarandevärden 

Kulturhistoriska värden 
Bland de kulturhistoriska värdena i området intar de tre Kungshögarna en särställning (RAÄ 
123:1). De anlades omkring 500 e Kr. Enligt Snorre ska de tre kungarna Aun, Egil och Adils 
ligga i högarna.  
 
Nordost om Kungshögarna ligger den så kallade Tingshögen; en låg flat hög som kan ha 
spelat en roll vid forntida kungaval (RAÄ123:1).  
 
Kungsgårdsterrasserna (RAÄ 263:1) är lämningar efter långhus som fanns i Gamla Uppsala 
under vendeltiden, men också efter den agrara bebyggelse som funnits på platsen.  
 
Norr om Kungshögarna ligger kyrkan. Den uppfördes 1164 som Sveriges första 
ärkebiskopskyrka. Kyrkan var då ungefär dubbelt så stor som idag. Efter att ärkesätet flyttat 
till Östra Aros 1270 degraderades kyrkan till sockenkyrka. Den fick sin nuvarande form under 
1400-talet.  
 
Med anledning av de kulturhistoriska värden som framförallt Kungshögarna, omgivande 
gravfält, kungsgårdsterrasser och kyrkan utgör, har ett område omkring högarna gjorts till ett 
gränsbestämt fornlämningsområde (RAÄ 586:1). Inom detta får inga åtgärder göras som kan 
skada kulturmiljön/landskapsbilden. Större delen av området som skötselplanen omfattar 
ingår i fornlämningsområdet. 
 
Den stäpp- och hedartade floran, som bland annat finns på Högåsens och Tunåsens topparti, 
innebär ett kulturhistoriskt värde genom att den vittnar om en lång kontinuitet av 
öppethållande.  
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Registrerade fornlämningar och kulturlämningar. Blåfärgad yta visar 
utbredningen av det gränsbestämda fornlämningsområdet. 

Fornlämningar och kulturlämningar 
Uppsala 33:1 Fornlämningsliknande bildning 
Uppsala 123:1 Gravfält, Kungshögarna, Tingshögen 
Uppsala 124:1 Gravfält 
Uppsala 125:1 Gravfält 
Uppsala 127:1 Vägmärke 
Uppsala 215:1 Fornlämningsliknande bildning, undersökt och avlägsnad 1969 
Uppsala 226:1, 
226:2 

Boplatslämningar, undersökt och borttagen 

Uppsala 236:1 Fossil åker 
Uppsala 238:1 Friluftsmuseet Disagården 
Uppsala 256:1 Stensättning 
Uppsala 259:1 Gravfält 
Uppsala 261:1, 
261:2 

Husgrunder från historisk tid 

Uppsala 262:1 Husgrund, modern tid 
Uppsala 263:1 Bebyggelseterrasser 
Uppsala 276:1 Uppgift om fornlämningsliknande lämning, bortschaktat 
Uppsala 277:1 Annan byggnad 

586:1 

123:1 

285:1 

290:1 

259:1 

33:1 

236:1 

215:1 

127:1 

283:1 

262:1 
256:1 

125:1 
238:1 

547:1 

280:1, 2 
276:1 

263:1 
124:1 226:1, 226:2, 261:1, 

261:2, 277:1, 279:1, 
287:1, 288:1, 635:1,  
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Uppsala 279:1 Runristning 
Uppsala 280:1, 
280:2 

Runristningar 

Uppsala 283:1 Fångstgrop?  
Uppsala 285:1 Boplatsområde 
Uppsala 287:1 Bytomt/gårdstomt, Backegården 
Uppsala 288:1 Bytomt/gårdstomt, Klockargården 
Uppsala 290:1 Uppgift om grav 
Uppsala 547:1 Bytomt/gårdstomt, Kyrkbyn 
Uppsala 586:1 Gränsbestämt fornlämningsområde 
Uppsala 635 Grav- och boplatsområde. Undersökt och borttaget 
 
 

 
Utsträckningen av det gränsbestämda fornlämningsområdet, Uppsala 586:1. 

Biologiska värden 
De öppna åspartierna i området hyser stora biologiska värden. Här växer en torrbacksflora 
som bland annat innehåller kattfot, backsippa, låsbräken, backtimjan, backklöver och 
fältmalört. Dessa torrbackspartier finns framförallt på Högåsen (Kunghögarna, gravfältet 
söder om Kungshögarna och Tingshögen) och på Tunåsen (toppartiet, i öppna sluttningar och 
vid dammarna), samt på den övre delen av Lötenkullen.  
 
Kärlväxterna på åsens torrbackar fungerar som värdväxter och nektar- och pollenkällor för 
många olika insektsarter, varav flera är rödlistade (se tabellen nedan). Åsens lätta, sandiga 
jord är dessutom lämpad för grävande arter av till exempel vildbin och steklar. 
Klöversobermalen (Anacampsis fuscella), med hotkategori Sårbar, fanns fram till 2004 vid 
Kungshögarna. Klöversobermalen är knuten till öppna åsmiljöer med varmt mikroklimat, och 
är beroende av skogsklöver. Igenväxning är ett hot mot arten. Som ett led i att öka 
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förekomsten av klöversobermal gjordes insådd och plantering av skogsklöver på 
Kungshögarna och Tunåsen sommaren 2008. Sommaren 2009 gjordes utsättning av 
klöversobermal med material från Marma skjutfält12. Utsättningen lyckades och 
klöversobermalen kunde åter ses sommaren 2010. 
 
Av särskilt intresse för den vetenskapliga naturvärden är det faktum att Linné-läjungen Carl-
Petter Thunberg var delägare i Gamla Uppsala löten (se sid. X) År 1792 beskrev han 
mätarfjärilsarten Epirrhoe pupillata, numer kallad Thunbergs fältmätare. Sannolikt kan 
området betraktas som typlokal för arten, numera rödlistad, och förtjänar att särskilt 
uppmärksammas i skötselhänseende. Larven lever av gulmåra, en typisk art för gravområdets 
torrmarksflora.  
 
Till de mer sällsynta fåglarna i området hör turkduva. Den har gått tillbaka kraftigt i Uppsala, 
men noteras ibland vid Gamla Uppsala kyrka. Trädlärka finns vid Röboåsen. Kornknarr och 
storspov finns i anslutning till området i norr.   
 
Till de hävdgynnade arterna hör också flera svamparter, bland annat de två rödlistade arterna 
stornopping (Entoloma griseocyaneum) och trådvaxskivling (Hygrocybe intermedia). 
 
På den restaurerade delen av Röboåsen har flera torrbacksarter etablerats, bland annat 
backsippa, spåtistel, säfferot, backglim, harklöver, gråfibbla och fältmalört. I området har 
också en del sällsynta insekter påträffats, bland annat de rödlistade arterna mindre blåvinge 
(Cupido minimus) och harklöversidenbi (Colletes marginatus). 
 
Förutom de öppna partierna innehåller åsen också mer och mindre täta enbuskmarker, 
halvöppna betesmarker, samt skogsmiljöer. I de halvöppna betesmarkerna och i 
skogsmarkerna finns gott om sälgar och rönnar. Förutom att dessa är rika pollen- och 
nektarkällor hyser sälgarna den ovanliga myskbocken (Aromia moschata). I området med 
björkar, väster om gravfältet, har den rödlistade sprängtickgnagaren påträffats, och i ett 
område med grov tallskog sydväst om infiltrationsdammarna på Tunåsen finns den sällsynta 
svartbandade kvistbocken (Pogonochaerus decoratus).  
 
De senaste årtiondena har flera arter som idag klassas som rödlistade försvunnit från området. 
Det gäller bland annat svartfläckig blåvinge (Maculinea arion) senast sedd 1987, mosippa 
(Pulsatilla vernalis) och liten diskröksvamp (Disiceda candida) senast sedd på 1970-talet. 
Den lilla diskröksvampen skulle kunna finnas kvar kring trampade stigar utanför staketet 
eftersom den gynnas av starkt trampad gräsmark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Björklund, muntligt 
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Tabell 1. Lista över rödlistade kärlväxter och insekter inom området. Med gravfältet menas 
gravområdet söder om de inhägnade kungshögarna, delområde 1c. Rödlistningskategorierna 
för hotade arter är NT=Nära hotad (near threatened), VU= Sårbar (vulnerable), EN= Starkt 
hotad (endangered), CR= Akut hotad (critically endangered) och RE=Nationellt utdöd 
(regionally extinct). 
 
Art, svenskt 
namn 

Latinskt namn Hotklass  Fyndplats  Observerad 
år 

 

Kärlväxter      
Låsbräken Botrychium lunaria Nära hotad, 

NT 
Kungshögarna 2010 Artportalen 

(Wiklund) 
Bymålla Chenopodium 

urbicum 
Nationellt 
utdöd, RE 

Röboåsen 
(tippen) 

2005 Artportalen 
(Andersson) 

Riddarsporre Consolida regalis Nära hotad, 
NT 

Röboåsen 
(tippen) 

2005 Artportalen 
(Andersson) 

Stor bockrot  Pimpinella major Nära hotad, 
NT 

Kungshögarna 2002 Nilsson 

Toppjungfrulin Polygala comosa Sårbar, VU Gravfältet 2002 Nilsson 
Backsippa Pulsatilla vulgaris 

ssp. vulgaris 
Sårbar, VU Gravfältet. 

Tunåsen, 
Röboåsen, 
Lötenkullen 

2010 Artportalen 
(Wiklund) 

Backklöver Trifolium 
montanum 

Nära hotad, 
NT 

Gravfältet, 
Tunåsen 

 ? 

      
Svampar      
Stornopping Entoloma 

griseocyaneum 
Nära hotad, 
NT 

Kungshögarna 1998 Artportalen 
(Aronsson) 

Trådvaxskivling Hygrocybe 
intermedia 

Sårbar, VU Kungshögarna 1998 Artportalen 
(Aronsson) 

Skalbaggar      
Bibagge Apalus 

bimaculatus 
Nära hotad, 
NT 

Gravfältet 2003 Cederberg 

Ljungkornlöpare  
 

Amara infima Nära hotad, 
NT 

Gravfältet, 
Kungshögarna  

2002 resp. 
2004 

Ehnström 
och Wallin/ 
Artportalen  
(Ljungberg) 

Sprängtickgnagare  Dorcatoma 
substriata 

Nära hotad, 
NT 

Väster om 
gravfältet 

2002 Ehnström 
och Wallin 

Steklar      
Fibblesandbi  
 

Andrena fulvago Nära hotad, 
NT 

Kungshögarna, 
Tunåsen 

2007 Artportalen 
(Larsson) 

Harklöversidenbi  
 

Colletes 
marginatus 

Nära hotad, 
NT 

Röboåsen 2002 Cederberg 
och Nilsson 

Alvarsandbi  
 

Andrena alfkenella Nära hotad, 
NT 

Tunåsen 2002 Cederberg 
och Nilsson 

Klöverhumla  Bombus 
distinguendus 

Nära hotad, 
NT 

Tunåsen 2007 Artportalen 
(Jeppson) 

Fjärilar, spinnare      
Klöversobermal   
 

Anacampsis 
fuscella 

Sårbar, VU Kungshögarna 2002 och 
2004 

Frycklund 

Thunbergs 
fältmätare  
 

Epirrhoe pupillata Sårbar, VU Kungshögarna, 
gravfältet 

2007 Björklund 

Silverstreckad 
säckmal  
 

Coleophora 
chalcogrammella 

Starkt hotad, 
EN 

Kungshögarna 2007 Björklund 
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Mjölkörtsspinnare Lemonia dumi Sårbar, VU Tunåsen ? ? 
Radsprötad 
timjanfjädermott  
 

Merrifieldia 
leucodactyla 

Nära hotad, 
NT 

Kungshögarna 2002 Frycklund 

Glimfältmätare  
 

Perizoma hydrata Nära hotad, 
NT 

Kungshögarna 2007 Björklund 

Allmän 
bastardsvärmare  
 

Zygaena 
filipendulae 

Nära hotad, 
NT 

Tunåsen, 
Kungshögarna 

2005 resp 
2007 

Artportalen 
(Ranius)/ 
Björklund 

Mindre blåvinge  
 

Cupido minimus Nära hotad, 
NT 

Tunåsen resp. 
Röboåsen 

2005 resp. 
2007 

Artportalen 
(Ranius/ 
Kärsrud) 

Liten 
bastardsvärmare  

Zygaena viciae Nära hotad, 
NT 

Tunåsen 2008 Artportalen 
(Tjernberg, 
Edelsjö mfl) 

Violettkantad 
guldvinge 

Lycaena hippothoe Nära hotad, 
NT 

Tunåsen  2005 Artportalen 
(Ranius) 

Tvåvingar      
Prickvingad 
svävfluga 

Bombylius medius Nära hotad, 
NT 

Tunåsen 2009 Artportalen 
(Lönnell) 

Fåglar      
Turkduva Streptopelia 

decaocto  
 

Nära hotad, 
NT 

Gamla Uppsala 
kyrka 

  

 

Geovetenskapliga värden 
Röboåsen, Tunåsen och Högåsen utgör en del av Uppsalaåsen. Denna är en rullstensås som 
sträcker sig i nordsydlig riktning från Södertörn, genom Uppsala och upp till Gävlebukten. 
Tunåsen höjer sig ca 30 m över omgivningen vilket är den kraftigaste åsavlagringen på över 
en mils avstånd norr om slottsbacken. På åsens övre delar syns strandvallar vilka Olof 
Rudbeck d.ä. tolkade som en rännarbana, det vill säga ett område för tornerspel.   
 
Tunåsen används för rening av dricksvatten. Ytvatten från Fyrisån pumpas upp i dammar och 
får sedan infiltrera i åsen.  
 

Värden för friluftslivet 
Området är ett av norra Uppsalas främsta promenadstråk. Bland annat kan man följa 
pilgrimsstigen Eriksleden, vilken anlades år 2000 längs de befintliga gångstråken mellan 
Uppsala domkyrka och Gamla Uppsala. Eriksleden sägs följa den väg där Erik den Heliges 
reliker bars i procession. 
 
På Tunåsen har Uppsala kommun uppfört informationsskyltar vilka berättar om åsens geologi, 
växter, djur och kulturhistoria. Runt fornlämningsområdet finns informationsskyltar om 
områdets kulturhistoria och djur och växter vilka har uppförts av Riksantikvarieämbetet. 
Tunåsens högsta punkt är ett av ca 30 områden i länet vilka kallas ”Smultronställen i 
naturen”. Information om dessa tillhandahålls av kommunen och Upplandsstiftelsen. Det 
finns ett stort informationsbehov både vad gäller vägvisning som relevant information om 
kultur- och naturföreteelser. Informationsskyltar bör i framtiden harmoniseras.  
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En av Carl von Linnés herbationer, Herbatio Upsaliae antiquae eller Gamla 
Uppsalavandringen, gick utmed Tunåsen och över Gamla Uppsala högar. Denna vandring 
kommer att etableras igen inom de närmsta åren. 

 
Den svarta streckade linjen visar gång- och cykelvägar samt bilvägar inom området. Mindre 
stigar i terrängen har inte markerats. Eriksleden är markerad med grönt, Röbospåret med 
gult. Stjärnan är placerad vid skylten för ”Smultronställen i naturen”. De två trianglarna 
markerar friluftsmuseet Disagården och Gamla Uppsala museum.   
 
Gång- och cykelvägen mellan Uppsala och Gamla Uppsala utnyttjas för cykling, 
mopedåkning, joggning och för promenader. I den södra delen av området (Röboåsen och 
Lötenkullen) finns en motionsslinga kallad Röbospåret. Spåret är nyligen upprustat med 
avseende på beläggning och belysning. Vandrare, joggare och mountainbikecyklister 
använder sig också av de mindre stigarna i terrängen.  
 
Många gör utflykter med picknick i området, och här och där finns också spontant gjorda 
grillplatser. Detta medför att det finns ett stort behov av skräpkorgar, framförallt i de öppnare 
delarna. Behovet av skräpkorgar är extra stort vid gravfältet söder om Kungshögarna. 
Kommunen har under 2009-2010 bytt ut samt kompletterat med nya bänkar och bänkbord i 
områdets södra och mellersta delar (Röbo och Tunåsen), bland annat på Tegelmästartomten. 
En föreningsdriven hundhage har under 2010 anlagts i södra delen av Röboområdet.  
 
Tunåsen har varit ett centrum för skidåkning, bland annat finns här Uppsalas enda 
höghastighetsbacke vilken fortfarande används. Området används också av pulkaåkande barn. 
Även många skolor och förskolor använder området, både för lek, orientering och för att 
studera biologi och historia.  
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Museer 
I den norra delen av området ligger Gamla Uppsala museum och friluftsmuseet Disagården. 
Gamla Uppsala museum ligger precis öster om Kungshögarna. Det invigdes år 2000. Syftet 
med museet är att besökarna ska kunna ta del av arkeologernas tolkningar, samt få veta mer 
om Gamla Uppsalas historiska betydelse och de myter som är knutna till platsen.  
 
Disagården är ett friluftsmuseum som ligger ca 100 m nordväst om Gamla Uppsala kyrka. Det 
bildades på 1920-talet med syftet att bevara uppländsk bebyggelse. Alla byggnader som finns 
på museiområdet är ditflyttade. Numera är Disagården en filial till Upplandsmuseet. Tanken 
är att visa en oskiftad, dubbel radby på upplandsslätten under 1860- och 1870-tal.  
 

Skötselområden 
Skötselområdena är beskrivna från norr till söder med numrering efter vilken åskulle 
respektive område ligger på. Nummer 1 motsvarar Högåsen, 2 Tunåsen, 3 Röboåsen och 4 
Lötenkullen. Varje skötselområde har delats in i delområden, dels efter vegetation, dels efter 
skötsel.  
 

 
Skötselområde 1 motsvaras av Högåsen, 2 av Tunåsen, 3 av Röboåsen och 4 av Lötenkullen.  
 

1 

2 

3 

4 
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Skötselområde 1 Högåsen 
Skötselområde 1 är uppdelat i sex delområden 1a – 1 f, se karta och beskrivningar nedan. 
 

  
Fornlämningsområdet RAÄ 123:1 har delats in i delområdena Tingshögen (1a), 
Kungshögarna (1b) och södra delen av gravfältsområdet (1c). Gräsmarken väster om 
Kungshögarna utgör delområde 1d, det björkbevuxna området i sydväst 1e och 
byggnadsområdet i norr, där bland annat Kungsgårdsterrasserna, Gamla Uppsala kyrka, 
Gamla Uppsala museum och Disagården är belägna utgör område 1f 
 

Område 1a - Tingshögen 

Beskrivning 
Tingshögen är en låg, flat hög som inte ansetts vara en gravplats utan en samlingsplats för 
tinget. Till skillnad från Kungshögarna är det tillåtet för besökarna att beträda den, vilket har 
gjort att den är hårt sliten. Delar av Tingshögen har en trivial flora, särskilt på platån och på 
norra sidan. På slänten mot söder och väster finns däremot en välutvecklad torrbacksflora med 
bland annat fältmalört, gul fetknopp, harklöver, femfingerört och backnejlika. På högen växer 
flera buskar, till exempel syren och snöbär, och det finns även små exemplar av bland annat 
alm och ask. Högen omges av en relativt näringsrik gräsyta. Tingshögen har genomgått minst 
en omfattande restaurering. Senast skedde det troligen på 70-talet, då högen förmodligen 
täcktes med ett lager med lera13. 

 Areal 
0,2 ha 

                                                 
13 Hofstedt, muntligt 

1f 

1b 

1c 

1d 

1e 

1a 
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Ägare/ansvarig 
Riksantikvarieämbetet 
 

Nuvarande skötsel 
Slåtter. 
 

Värden 
 Tingshögen ingår i samma fornlämningskomplex som Kungshögarna och utgör 

tillsammans med dessa den viktigaste symbolen för Gamla Uppsala 
 Tinghögen har i vissa delar en välutvecklad torrängsflora  
 Området innehåller viktiga blombestånd och boplatser för bland annat fjärilar och 

vildbin  
 

Problem 
 Tingshögen är utsatt för hårt slitage.  
 På högen växer flera vedartade växter som måste hållas efter. 
 På platån och i nedre delen av högen är marken näringsrik. Här växer kvävegynnade 

arter som till exempel ogräsmaskrosor, hundkäx och hundäxing.  
 

Mål med skötseln 
 Slitaget och erosionen av tingshögen ska stoppas utan att för den skull hindra besökare 

att gå upp på högen. Tingshögens torrbackskaraktär ska bibehållas.  
 

Skötselförslag 
 Slåtter i början-mitten av augusti. Bortförsel av den avslagna vegetationen. 
 Besökarna ska kunna fortsätta att gå upp på Tingshögen. Viss användning är positiv 

för floran och faunan. Enkla terrängtrappor av trä anläggs.  
 Erosionsskadorna lagas. Härvid används åsmaterial och frösådd av torrbacksväxter 

från närområdet. En kokosmatta läggs dit för att hålla materialet på plats fram tills att 
växterna rotat sig. Under restaureringsfasen kommer besökarna troligen inte att kunna 
tillåtas att gå upp på högen.  

 

 
Område 1a, Tingshögen från söder. 
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Område 1b - Kungshögarna 

Beskrivning 
Området består av ett gravfält med tre storhögar samt ett antal mindre gravar.  
 
Högarna har en lång kontinuitet av öppethållande. Historiskt har högarna betats, men sedan 
1940-talet har området hävdats med slåtter. 
 
Sedan 1980-talet är området hägnat för att hindra besökare från att gå upp på högarna. Detta 
gjordes eftersom högarna då var mycket slitna och eroderade, framförallt av cykel- och 
mopedåkning. Östhögen och Mitthögen, omges av ett staket, medan Västhögen är hägnad för 
sig. Mellan hägnaderna leder en gångväg.  
 
I samband med att Kungshögarna skyddades från fortsatt slitage, tillfördes också jord på de 
mest nerslitna delarna. Eftersom den tillförda jorden var näringsrik har vegetationen 
förändrats i delar av området till mer kvävegynnad flora. Bland annat växer knylhavre, 
hundäxing, hundkäx, åkertistel och ryssgubbe på de restaurerade partierna. Men det finns 
också fragment kvar av den ursprungliga stäpp- och hedartade floran, framförallt i områdets 
sydvästligaste del, men också på Östhögens norra och östra sida. På de magrare partierna 
växer bland annat ljung, lingon, kattfot, gråfibbla, backsippa, fårsvingel, axveronika, 
fältmalört och backtimjan. På södra sidan av Östhögen finns också några prydnadsväxter, 
vilka är rester av klockargården som låg in vid högens fot in på 1940-talet.  
 

 
Område 1 b, Kungshögarna, västra fållan. I förgrunden syns ett parti som har lämnats 
oslaget för att gynna skogsklövern. 
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Område 1b, Kungshögarna, sydvästra delen av västra fållan. Denna yta slås inte. 
 

Areal 
4,3 ha 

Ägare/ansvarig 
Riksantikvarieämbetet 
 

Nuvarande skötsel 
 Den östra fållan med Östhögen och Mitthögen har slagits omkring 20 juni, den västra 

efter 15 aug. Friskare partier har ibland slagits två gånger per år beroende på årsmån. 
Den avslagna vegetationen har avlägsnats. Den sydvästra delen av västra fållan har 
inte slagits. Några partier med skogsklöver har lämnats oslagna för att gynna 
klöversobermalen. 

 I västra fållan har ryssgubbar slagits av tidigt (i början på juni) eller dragits upp för 
hand. 

 Besökare har inte haft tillträde till området.  
 

Värden 
 Ett kulturhistoriskt riksintressant område. Det är ett av de förnämsta fornminnes- och 

kulturmiljöområdena i Sverige. 
 Området hyser en stäpp- och hedartad flora som vittnar om en lång kontinuitet av 

öppethållande. Bland annat finns backsippa, kattfot och låsbräken. Här finns också den 
rödlistade arten stor bockrot (Pimpinella major). 

 Området hyser flera sällsynta insektsarter, bland dessa den starkt hotade 
klöversobermalen (påträffad vid inventeringar 2002 och 200414 men inte återfunnen 
2008 och 2009, varefter den återutsatts med material från Marma skjutfält i juli 2009), 
Thunbergs fältmätare (Epirrhoe pupillata), silverstreckad säckmal (Coleophora 

                                                 
14 Frycklund 2002 och Frycklund 2005-2006 
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chalcogrammella), Glimfältmätare (Perizoma hydrata), radsprötad timjanfjädermott 
(Merrifieldia leucodactyla), allmän bastardsvärmare (Zygaena filipendulae), 
fibblesandbi (Andrena fulvago), blodsandbi (Andrena labiata) och ljungkornlöpare 
(Amara infima). 

 

 
Område 1b består både av magra och näringsrika partier. De magraste och ofta artrikaste 
partierna har här markerats med gult, de mest näringsrika med rött.  
 

Problem 
 Efter restaureringen på 80-talet har delar av området fått en förändrad vegetation. Den 

tidigare stäpp- och hedartade vegetationen har där ersatts av högvuxna arter som 
ryssgubbar och hundkäx. Störst är påverkan på Västhögens södra sida, där 
vegetationen domineras av kvävegynnade arter som knylhavre, taggsallat, lomme, 
ängsgröe, stormåra, hundäxing, åkertistel och hundkäx. De näringsrika partierna ser 
lätt ovårdade ut. 

 I den östra fållan är slåttern förlagd till omkring 20 juni vilket är mitt under eller före 
blomningen av många fibblor och ärtväxter. Dessa arter är viktiga för flera insekter, 
inte minst för vildbin. Bland annat har det rödlistade fibblesandbiet, som finns i 
området, fibblor som enda pollenkälla. Å andra sidan innehåller fållan flera 
näringsrika partier vilka behöver slås tidigt, dels för att de ska bli utmagrade, dels för 
att området ska se skött ut.  

 I de områden som inte har slagits för att skogsklövern skulle gynnas har högvuxna 
arter som åkertistel etablerats.  

 I det oslagna partiet i sydväst har förna ackumulerats och olika trädarter etablerats, 
bland annat tall och rönn. 

 Med dagens skötsel tenderar förna att ansamlas på marken eftersom slitaget är litet. 
Växter som kattfot, backtimjan och fetknopp trivs när det är ett måttligt slitage med 
delvis naken jord. Även flera insektsarter behöver viss markstörning, bland annat 
grävande steklar. Ett tätt förnatäcke ger även ett kallt mikroklimat vilket bland annat 
missgynnar många fjärilsarter.  

 Gödsel och bekämpningsmedel riskerar att spridas in på området från åkern. 
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Mål med skötseln 
 Området ska skötas på ett sådant sätt att torrbackskaraktären och den biologiska 

mångfalden bibehålls/återfås och att högarnas monumentala karaktär tydliggörs. 
 Området ska ge ett välvårdat intryck.  
 Kulturmiljön och landskapsbilden får inte skadas.  
 

Skötselförslag 
Kungshögarna har historiskt hävdats med bete, men för dagens skötsel finns flera skäl att 
välja slåtter som hävdform. Fårbete innebär ofta att torrbacksfloran blir mindre artrik och med 
bete tidigt på säsongen minskar förekomsten av pollinerande insekter. Häst- och nötbete är att 
föredra. Dock innebär nuvarande staketdragning att fållorna skulle bli relativt små och med 
små möjligheter till skugga för djuren. Å andra sidan är bete mera kostnadseffektivt, och 
betesdjur skulle utgöra ett trevligt inslag i området. Slåtter har nackdelen att det blir en 
ansamling av förna eftersom slitaget är litet. Förnan är negativ för både hedfloran och för 
värmeälskande insektsarter. Förnaansamlingen skulle kunna undvikas genom att besökarna 
tilläts beträda området, men risken finns då att slitaget blir alltför stort. Om besökarna ska 
tillåtas beträda området måste cykling och mopedåkning förhindras.  
 

 Slåtter efter blomningen av fibblor i östra fållan (i början av juli), efter 15 augusti i 
den västra. Dessutom tidig slåtter (omkring 15 juni) på de näringsrikaste partierna i 
både östra och västra fållan. All vegetation i fållorna slås, även skogsklövern. Slåttern 
ska i möjligaste mån utföras med klippande eller skärande redskap. All avslagen 
vegetation förs bort. De näringsrikaste partierna kan behöva slås av flera gånger för 
matta ut växter som exempelvis ryssgubbe. 

 För att förhindra förnaansamling kan försök göras med att komplettera slåttern med 
försiktigt efterbete efter den 15 augusti. 

 Försök görs med att besökare tillåts beträda området. Staketet bör stå kvar och 
passager som släpper igenom fotgängare men förhindrar cykling och mopedåkning 
anläggs, till exempel stättor eller v-gångar. Försök bör göras med att tillåta 
pulkaåkning vintertid. 

 Det bör övervägas om den näringsrika jorden på Kungshögarna ska bytas ut. 
 

Område 1c - Den södra delen av gravfältsområdet 

Beskrivning 
Området består av ett gravfält söder om och i direkt anslutning till de inhägnade 
Kungshögarna. Historiskt har området betats. I slutet av 1800-talet planterades området med 
bland annat tall och björk. Den uppvuxna skogen togs ner under 1920-1940-talet.  
 
Området är inte hägnat utan är fritt tillgänglig för besökare. Slitaget från besökarna håller nere 
vegetationen och ger markblottor vilket är gynnsamt för de ettåriga växternas förökning och 
för flera insektsarter.  
 
Vegetationen består av torrängsflora och ljunghedsavsnitt. Bland annat finns här kattfot, 
backtimjan, axveronika och backsippa.  
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I söder och delvis även utmed östra kanten är slitaget litet och näringsnivåerna höga. Här 
växer bland annat knylhavre, hallon och ryssgubbe.  
 

 
Område 1c, östra delen av gravfältet, mot väster och mot söder. 
 

Areal 
3,2 ha 

Ägare/ansvarig 
Riksantikvarieämbetet 
 

Nuvarande skötsel 
 Slyröjning vid behov. 
 Besökare har tillträde till området. 
 

Värden 
 Gravfältet utgör den södra delen av det gravfält som Kungshögarna ingår i. 

Fornlämningsområdet är ett riksintresse för kulturmiljövården.  
 Vegetationen är delvis en mager torrbacksflora, med till exempel axveronika, 

backtimjan, ljung, kattfot, gråfibbla, gul fetknopp, backklöver och fårsvingel. I 
området växer den rödlistade arten toppjungfrulin (Polygala comosa) som klassades 
som sårbar enligt 2010 års rödlista.  

 Med nuvarande slitage från besökares tramp uppstår sandblottor vilka är värdefulla för 
flera insektsarter. 

 Området hyser flera värme- och torrbacksberoende insektsarter, bland annat 
ljungkornlöpare (Amara infima) och bibagge (Apalus bimaculatus), båda klassade som 
nära hotade i rödlistan och Thunbergs fältmätare (Epirrhoe pupillata) som klassas som 
sårbar i rödlistan. 

 De rödlistade svamparterna trådvaxskivling (Hygrocybe intermedia) och stornopping 
(Entoloma griseocyaneum) har setts i området. 

 

Problem 

 I den östra delen av gravfältsområdet har en stor mängd tallar, björkar, rönnar och enar 
växt upp och är nu 1-5 m höga. Dessa kan dels skada fornlämningarna, dels minskar 
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upplevelsen och förståelsen av gravfältet. I västra delen finns också unga aspskott och 
området innehåller en del kulturflyktiga buskar, bland annat snöbär och klasespirea. 

 I den sydöstra och södra delen av området domineras vegetationen av arter som 
knylhavre, ryssgubbe, åkertistel, hallon, mjölke och hundkäx. Artsammansättningen 
beror delvis på låg störningsintensitet, delvis på höga näringsnivåer som en följd av 
närheten till åkern, och för den sydligaste och östligaste delen även på att området 
tidigare varit åkermark.  

 Nedskräpning. 
 Cyklister kör över gravfältet vilket ger erosion. 

 

 
De högre belägna delarna av område 1c är näringsfattiga och utsatta för ett hårt slitage från 
besökare. Här finns en artrik torrbacksflora, med bland annat backtimjan, backklöver, 
backsippa och fältmalört (gult). Längst i söder och längs med vägen i öster är floran mer 
högvuxen och kväveälskande. Här växer bland annat knylhavre, hundkäx, hallon, ängskavle 
och ryssgubbe (rött). Prickarna visar var det finns uppslag av träd och buskar som tall, björk, 
rönn och en.  
 

Mål med skötseln 
 Att bevara/återfå torrbackskaraktären. 
 Området ska hållas i älsklig fas, det vill säga med hög artrikedom och rik blomning. 
 Slitaget från besökarna ska hållas på en nivå så att sandblottor fortsätter att finnas men 

stort slitage från cykel- och mopedåkning ska förhindras. 
 

Skötselalternativ 
På de högre belägna delarna av gravfältet är besökarnas slitage tillräckligt för att hålla 
området i god hävd. På de lägre liggande delarna, framförallt i söder, behövs däremot åtgärder 
göras för att förhindra igenväxningen och minska näringsnivåerna.  
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 Gravfältet ska fortsätta att vara tillgängligt för besökare. 
 De näringsrikare delarna ner mot vägen slås i mitten av juli. Den avslagna 

vegetationen avlägsnas. Slåttern ska i möjligaste mån utföras med klippande eller 
skärande redskap. 

 Gravfältet hålls fritt från buskar och träd. Små träd och buskar kan dras upp för att på 
så sätt skapa öppen sand som kan bli boplatser åt bin. Det är viktigt att tänka på att 
man inte får riskera att det blir skador på fornlämningarna. Enstaka enbuskar får 
förekomma. 

 Antalet skräpkorgar utökas 
 

Område 1d - Gräsmark nordväst om Kungshögarna 

Beskrivning 
En i stort sett öppen, sluttande gräsmark utmed nordvästra sidan av Kungshögarna (område 
1a). Området har tidigare slagits vid evenemang på Disagården i samarbete med Gamla 
Uppsala hembygdsförening. Området innehåller också en tät aspdunge, ”offerlunden”, samt 
en källa med en karaktärsfull ask intill. Delar av området är relativt näringsrikt. Här växer 
bland annat ängskavle och hundkäx. Mitt för Västhögen finns ett magrare parti med 
torrbacksväxter. 
 

Areal 
1,9 ha 

Ägare/ansvarig 
Riksantikvarieämbetet 
 

Nuvarande skötsel 
Den norra delen av området slås i början av juni. Här ställs sedan bänkar upp för besökare till 
Gamla Uppsala-spelen. En ca 3 m bred remsa utmed östra kanten (längs med stigen) slås 
omkring 20 juni. Övriga delen av området hävdas inte. 
 

Värden 
 Mitt för västhögen finns ett magert åsparti med torrbacksväxter som backsippa, kattfot 

och låsbräken.  
 ”Offerlunden”, källan och asken används vid berättelserna om platsens historia.  
 

Problem 
 Höga näringsnivåer. 
 Träd och buskar är på väg upp, bland annat unga tallar. 
 

Mål med skötseln 
 Att bevara/återfå torrbackskaraktären. 
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 Att magra ut de näringsrikare delarna och få en artrik hävdgynnad flora. 
 Att gynna pollinerande insekter. 
 

Skötselförslag 
 Slåtter i början - mitten av augusti. Slåttern ska i möjligaste mån utföras med 

klippande eller skärande redskap. 
 Försök skulle också kunna göras med bete av får under ett år. Det är viktigt att betet är 

extensivt eftersom intensivt fårbete ofta kan vara negativt för torrbacksflora och 
insekter. 

 Sly hålls efter för att förhindra igenväxning. 
 

Område 1e - Björkskogen väster om gravfältet 

Beskrivning 
Området utgörs av ett långsträckt parti med förhållandevis jämngamla och ganska grova 
björkar, samt med inslag av tall, asp och mindre granar. I fältskiktet dominerar olika gräsarter, 
men det finns också ljung och blåbär.  
 

Areal 
1,1 ha 

Ägare/ansvarig 
Riksantikvarieämbetet 
 

Nuvarande skötsel 
Eventuellt slyröjning. 
 

Värden 
 Områdets karaktär överensstämmer med stilidealet som var rådande inom fornvården 

vid 1900-talets mitt. 
 I en hög björkstubbe med sprängticka har den rödlistade sprängtickgnagaren 

(Dorcatoma substriata) påträffats.  
 

Problem 
 De högvuxna björkarna skapar en barriär i landskapet och skymmer utsikten över 

fornlämningsområdet sett från söder.  
 Trädbeståndet minskar gravfältens monumentala karaktär.  

 

Mål med skötseln  
Utsikten över gravfältet ska ökas. 
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Områdets utseende ska knyta an till hur det har sett ut historiskt.  
 

Skötselförslag 
Det har föreslagits att området skulle slås eller betas. Området skulle kunna ingå i en större 
betesfålla, antingen med gravfältet (1c), med gräsmarkerna väster om Kungshögarna (1d) eller 
med Myrby träsk (2a:3). 
 
De flesta björkarna får stå kvar, men några kapas på varierande höjd (2-5 m) för att få fler 
boplatser till vedlevande arter av vildbin och andra steklar. Särskild hänsyn tas till 
sprängtickgnagaren som är beroende av gamla björkar. Säkerhetsbeskärning vidtas vid behov. 
 

 
1e utgörs av ett område med högvuxna björkar i den västra kanten av gravfältet. Bilden är 
tagen från sydväst. 
 

Område 1f – Byggnadsområdet 

Beskrivning 
Området utgörs av byggnadsområdet med bland annat Gamla Uppsala kyrka, Disagården, 
Gamla Uppsala museum, Odinsborg, prästgården och Kungsgårdsterrasserna.  
 
Gamla Uppsala kyrka uppfördes under 1100-talet. Från 1164 till 1273 var den domkyrka i 
Sveriges första ärkestift. Kyrkan omges av en kyrkogård som kringgärdas av en stenmur.  
 
Disagården är ett friluftsmuseum som visar gårdsmiljöer från 1800-talets senare del. Här finns 
även kål- och kryddgård liksom en mindre åker och en slåtteryta.  
 
Kungsgårdsterrasserna består av Kungsgårdens tidigare tomt. Denna finns markerad på kartor 
från 1640 och framåt. Enligt de äldre kartorna var gården uppdelad på två brukningsenheter. I 
området finns tydliga husgrunder efter ett boningshus och två uthus vilka revs efter 1952. 
Men området innehåller också äldre bebyggelselämningar; två bebyggelseterrasser av vilka 
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den ena antas ha utgjort underlag för en hallbyggnad som hört till en forntida kungsgård 
(RAÄ 263:1).  
 
I området finns flera trädgårdar med fruktträd, prydnadsbuskar och klippta gräsmattor, bland 
annat utanför Gamla Uppsala museum, vid prästgården och framför Odinslund.  
 

 
Område 1f utgörs av den tidigare Kungsgårdens tomt. På laga skifteskartan (till vänster), 
vilken upprättades 1856, har tomten markerats med M. I den centrala delen av tomten 
(ungefär där M:et placerats) finns en fornlämning som utgörs av en terrass efter vad som 
antas vara en forntida hallbyggnad. När laga skifteskartan upprättades var denna del av 
området en kalvtomt, det vill säga en beteshage för kalvar. Laga skifteskarta 1856/1858. 
1858-03-GAM-145 (kopierad 1912). Ekonomisk karta från 1952, bladet Gamla Uppsala, 
11I8a. 

Areal 
11,5 ha 

Ägare/ansvarig 
Upplandsmuseet (Disagården 74:10) 
Riksantikvarieämbetet (kungsgårdsterrasserna 77:2, Odinsborg 21:20 och Gamla Uppsala 
museum 84:5 och 74:8) 
Uppsala församling (Gamla Uppsala kyrka 74:1, 74:2, prästgården 74:12, äppelträdgård intill 
Gamla Uppsala museum 21:28, samt 74:7)  
 

Nuvarande skötsel 
I området med kungsgårdsterrasserna klipps terrasserna för att hållas synliga. I övrigt utförs 
ingen skötsel.  
Vid Disagården finns en mindre ängsyta, i övrigt sköts området genom gräsklippning.  
Övriga trädgårdar sköts med gräsklippning.  
 

Värden 
 Området innehåller flera byggnader och bebyggelselämningar med mycket höga 

kulturhistoriska värden, bland annat Gamla Uppsala kyrka, kungsgårdsterrasserna och 
byggnaderna på friluftsmuseet Disagården. 
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 Området innehåller både torrbackspartier (mellan Odinsborg och kyrkogårdsmuren) 
och mer näringsrika delar. De planterade perennerna fungerar som nektarkällor för 
flera pollinerande insekter. 

 

Problem 
 Hög vegetation gör kungsgårdsterrasserna svåra att se. 

 

Mål med skötseln 
 Kungsgårdsterrasserna ska vara synliga. 
 Pollinerande insekter ska gynnas. 

 

Skötselförslag 
 Fortsatt gräsklippning alternativt bete av kungsgårdsterrasserna. 
 För planteringar väljs biattraktiva kransblommiga arter (som nepeta, mynta, hjärtstilla 

och lavendel) och blommande buskar som ölandstok. 
 

Skötselområde 2 Tunåsen 
Skötselområde 2 består av delområdena 2a – 2c. Respektive delområde är dessutom indelat i 
flera mindre skötselområden, se kartor under varje delområde. 
 
 

 

2a 

2b 

2c 
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Område 2a - Kohagen 

Beskrivning 
Området utgörs av en beteshage för nötkreatur vilken hägnades 2003. I hagen finns dels 
torrare åsmiljö med ett gravfält, dels fuktigare gräsmark. Totalareal ca 2,6 ha. 
 

 
Område 2a betas i dagsläget av nötkreatur och utgörs av Tunåsens nordsluttning (nr 1), ett 
gravfält (nr 2) och den tidigare sjön Myrby träsk (nr 3). Hägnadssträckningen runt kohagen 
är blåmarkerad, den gula linjen visar fårhagens utbredning.  

2a:1, Tunåsens nordvästsluttning 

Beskrivning 
I Tunåsens nordvästsluttning finns ett trädskikt bestående av björk, rönn, tall och sälg. I 
fältfloran ingår bland annat ärenpris, gråfibbla, liten blåklocka, fårsvingel, blodrot, ängssyra, 
äkta johannesört, hundkäx, knippfryle och teveronika.  

Areal 
0,5 ha 

Ägare/ansvarig 
Riksantikvarieämbetet och Prästlönetillgångarna i Uppsala stift 
 

2a:1 
2a:2 

2a:3 2a:3 
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Delområde 2a:1, Tunåsens nordvästsluttning mot norr. 
 

2a:2, Tunåsen, gravfält 

Beskrivning 
Området utgörs av gravfältet i nordvästra delen av Tunåsen med 3 högar och 7 stensättningar 
(Uppsala 259:1).  
 
Den södra delen innehåller en örtflora med torrbackskaraktär, med bland annat kantig 
fetknopp, vitmåra och gråfibbla. Norra halvan är näringsrik och innehåller bland annat 
taggsallat, ogräsmaskrosor och bredbladiga gräs.  

Areal 
0,7 ha 

Ägare/ansvarig 
Riksantikvarieämbetet 
 

 
Delområde 2a:2, gravfältet nordväst om Tunåsen från öster. 
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2a:3, före detta Myrby träsk  

Beskrivning 
Området motsvaras av den tidigare sjön Myran/Myrby träsks södra del. Det är dikat och har 
varit brukat som åker. Marken har ett högt näringsinnehåll. Vegetationen domineras av 
bredbladiga gräs som ängskavle, och kärrgröe, hundkäx, vitklöver, smörblomma och älggräs. 
Området innehåller även en del sälg och vide.  

Areal 
1,4 ha 

Ägare/ansvarig 
Riksantikvarieämbetet och Prästlönetillgångarna i Uppsala stift 
 

 
Delområde 2a:3, Myrby träsk från söder. 

Värden 
 Gravfältet och nordsluttningen innehåller en artrik torrbacksflora.  
 Sälgen och viden utgör värdefulla nektar- och pollenkällor.  
 

Problem 
 Stora delar av området är relativt näringsrikt.  
 I nordsluttningen (område 2a:1) är träd- och buskskiktet för tätt.  
 

Mål med skötseln 
 Huvudsakligen öppen hävdad hage med viss busk- och trädmosaik  
 Återställd hydrologi i Myrby träsk? 
 

Skötselförslag 
 Fortsatt bete med nötboskap 1 juni-30 september. Ingen stödutfodring eller 

avmaskning.  
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 På Tunåsens nordvästsluttning (2a:1) tas majoriteten av unga björkar och majoriteten 
av tall bort. Björk och tall av hagmarkskaraktär sparas. Större enbuskar friställs. 
Majoriteten av rönn och sälg sparas.  

 I Myrby träsk (2a:3) lämnas enstaka buskar av sälg och vide.  
 Eventuellt igendämning av dikena för att återställa hydrologin, vilken i så fall ska 

föregås av en utredning.  
 

Område 2b - Norra delen av Tunåsen 

Beskrivning 
Området utgörs av Tunåsens norra del vilken röjdes 2002 och hägnades in för bete 2003.  
 
I området finns dels bestånd med stora tallar, dels en- och rönndominerade partier men också 
trädlösa partier med en artrik fältflora.  
 

Areal 
6,5 ha 

Ägare/ansvarig 
2b:5 - Riksantikvarieämbetet 
Övriga delområden – Prästlönetillgångarna i Uppsala stift 
 

Nuvarande skötsel 
Sedan 2003 utgörs området av en betesfålla som betas med gutefår.  
 

  
Område 2b utgörs av en fårhage i Tunåsens norra del. Även den södra delen av Myrby träsk 
ingår i området. 
 

2b:5

2b:1 

2b:3

2b:2 

2b:4 2b:6 

2b:7 

2b:8 

2b:9 
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2b:1, Tunåsens nordsluttning 
Delområdet består av en högstammig tallskog med en del björk, och sälg. Fältskiktet är 
artfattigt, men innehåller bland annat blåbär, hallon, kruståtel och fårsvingel. Området 
gallrades 2002. Delområdet är 0,6 ha. 
 

 
Delområde 2b:1, tallskog på Tunåsens nordsluttning, från söder. 
 

2b:2, Tunåsens nordostsluttning 
Delområdet består av en gles talldominerad skog med en del en, sälg, rönn och björk. I 
fältskiktet finns bland annat kruståtel, hallon, liten blåklocka, fårsvingel, ljung, tjärblomster, 
bergsyra, smultron. Området gallrades 2002. Delområdet är 1,1 ha. 
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Delområde 2b:2, gles skog bestående av bland annat tall, björk, sälg och rönn.  
 

2b:3. mager enbacke i västsluttning 
Detta är det parti som överensstämmer bäst med Rutger Sernanders beskrivning av Tunåsen i 
slutet av 1800-talet. De karaktäristiska arterna var då en, tall, ljung, kattfot, fårsvingel, lingon, 
väggmossa, renlav, backsippa, mosippa15. Bland dessa saknas idag kattfot och mosippa. 
Mosippa är en hotad art för vilken ett åtgärdsprogram håller på att författas. 
 
Busk- och trädskiftet består idag av en, björk, tall, sälg, rönn, asp, lönn och oxel. I fältskiftet 
växer bland annat fårsvingel, backsippa, kruståtel, röllika, lingon, ärenpris. Delområdet är 0,9 
ha. 
 

 
Delområde 2b:3, västsluttning med enar. 
 

2b:4, övre delen av västsluttningen 
I området är rönnbuketter jämnt fördelade med ett avstånd på ca 5 meter. Det innehåller även 
en del björk och sälg. På marken växer vitmåra, lingon, gulmåra, teveronika, fårsvingel, 
kruståtel, äkta johannesört, luddhavre, röllika, ängsgröe mm. Delområdet är 0,7 ha. 
 

2b:5, Tunåsens topparti 
På Tunåsens topparti består vegetationen av en öppen, hedartad torräng med nyckelarter som 
till exempel ljung, tjärblomster, backsippa, fältmalört, mandelblom, liten blåklocka och 
timjan. Delområdet är 0,6 ha. 
 

                                                 
15 Sernander 1911 
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Delområde 2b:5, Tunåsens topparti. Foto Leif Andersson 2007. 

2b:6, övre delen av östsluttningen 
I delområdet gjordes en kraftig gallring 2002 varefter det är relativt öppet. Här växer enar, 
björk, unga tallar och rönn. På marken växer ljung, röllika, äkta johannesört, tjärblomster, 
kruståtel, fårsvingel, hallon, gråfibbla, liten blåklocka mm. Delområdet är 0,3 ha. 
 

2b:7, höghastighetsbacken i östsluttningen 
Delområdet utgörs av en skidbacke. Det innehåller inga träd eller buskar. Vegetationen är 
artrik och består bland annat av liten blåklocka, kruståtel, ljung, röllika, gråfibbla, 
tjärblomster, gulmåra, axveronika, ängshavre, bergsyra, backtimjan, fårsvingel, vitknavel, 
femfingerört, vitklöver och flentimotej. Längre ner är marken mer näringsrik. Här växer bland 
annat tuvtåtel, hallon, hundkäx, smörblomma och smultron. Delområdet är 0,2 ha. 
 
 
 

 
Delområde 2b:7, höghastighetsbacken från öster. Område 2b:6 till höger i bild, 2b:8 till 
vänster. Foto Leif Andersson. 
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2b:8, skogbevuxen östsluttning 
I nedre delen av området växer en gles skog bestående av grova aspar, rakstammiga tallar, 
björk, rönn, sälg, gran och en. Fältskiktet består bland annat av hallon, blåbär, smörblomma, 
ängsgröe, krusbär, smultron och kruståtel. Trädskiktet tätnar längre upp i sluttningen, och 
fältfloran blir där mycket fattig. Delområdet är 1,3 ha. 
 

 
Delområde 2b:8, skog på Tunåsens östsluttning. 
 

2b:9, Myrby träsk, södra delen 
En relativt artfattig gräsmark med bredbladiga gräs, framförallt ängskavle, ängsgröe och 
timotej, samt smörblommor, älggräs, hundkäx, gåsört mm. I sydöstra delen är området 
magrare och innehåller bland annat gulmåra och vårbrodd.  
 
Området ingår i samma fålla som Tunåsens norra del och betas med får. Dessa klarar inte av 
att beta av området ordentligt, vilket innebär att förna ansamlas. Delområdet är 0,8 ha. 
 

 
Delområde 2b:9, södra delen av Myrby träsk från norr. 
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Värden 
 Från Tunåsens krön kan man få en vid utsikt över Uppsalaslätten.  
 De öppna partierna hyser en rik torrbacksflora. Artantalet är däremot inte lika stort 

som på gravfältet.  
 Västsluttningens arter överensstämmer till stor del med de arter som fanns på Tunåsen 

i slutet av 1800-talet. Det som saknas i förhållande till beskrivningen, är kattfot och 
mosippa.  

 På Tunåsen har flera sällsynta insekter påträffats, bland annat alvarsandbi (Andrena 
alfkenella), klöverhumla (Bombus distinguendus), fibblesandbi (Andrena fulvago), 
Thunbergs fältmätare (Epirrhoe pupillata), allmän bastardsvärmare (Zygaena 
filipendulae), mjölkörtsspinnare (Lemonia dumi) violettkantad guldvinge (Lycaena 
hippothoe) och mindre blåvinge (Cupido minimus). 

 Rönnarna är viktiga pollen- och nektarkällor för insekter och ger bär till fåglarna. I 
rönnblomknopparna lever två arter av rullvivlar (Pselaphorhynchites aequatus och 
Rhynchites cupreus) samt blomviveln Anthonomus conspersus.  

 I tallarna lever den ganska sällsynta arten trepanerad barkborre (Pityogenes 
trepanatus). 

 

Problem 
 Utsikten över slätten, Kungshögarna och Uppsala hindras alltmer av uppväxande träd 

och buskar (björk, tall, rönn) nedanför Tunåsens topparti.  
 Några av de arter som betecknades som vanliga i 2002 års inventering kunde inte 

upptäckas 2009. Bland annat gäller det backklöver och backnejlika. Antingen har 
dessa arter minskat i mängd genom fårbetet, eller också är de bara svåra att upptäcka 
när de är avbetade. Detta behöver undersökas närmare. 

 Fåren lämnar mycket vegetation i Myrby träsk vilket innebär att förna ansamlas. 
 

Mål med skötseln 
 Att skapa ett öppnare hedlandskap med varma platser med lä åt söder.  
 Att torrbackskaraktären och den biologiska mångfalden som är knuten till en öppen 

åsmiljö bibehålls/återfås. 
 Att få siktfält ut mot omgivande slättlandskap och Kungshögarna. 

 

Skötselförslag 
 Generellt ökas de öppna hedartade ytorna. Nya öppna ytor skapas och befintliga öppna 

ytor vidgas för att gynna de hävdberoende örterna och för insekterna som lever på 
dessa. Detta görs genom kraftig gallring av träd och buskar. Stora tallar med 
exponerad stam eller död ved lämnas. Sälg och viden lämnas liksom fågelbär, slån, 
apel, hagtorn, oxel och rosor och getapel samt större exemplar av en och rönn. 
Majoriteten av gran och asp tas bort, men gamla grova aspar sparas. Enstaka 
hagmarksbjörkar sparas liksom all lind. Naturlig död ved bör lämnas. 

 Enarna i område 2b:3 glesas ut genom att öppna ytor vidgas. Ca 1/3 av en och rönn 
lämnas. Skapa några områden med tätare och fler buskage. Buskar sparas så de ger lä 
åt söder. Ta bort lönn, asp och minst hälften av tallarna. Spara enstaka björkar och all 
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sälg och oxel. Skapa flera öppna siktfält mot det nedanförliggande åkerlandskapet. På 
sikt kan det bli aktuellt med återintroducering av mosippa. 

 I område 2b:4 tas ca 1/3 av rönnarna bort för att skapa utsikt från Tunåsens topparti. 
Detta görs genom att gläntor tas upp medan grupper med större individer och 
ansamlingar sparas så att buskage och grupper av buskar skapar lä åt söder.  

 Träd i område 2b:2 och 2b:6 som skymmer utsikten från Tunåsens topparti mot 
Kungshögarna tas bort. Antalet tallar och björkar minskas så området blir relativt 
öppet.  

 I skogsområdet 2b:8 görs en kraftig urglesning. Enar sparas liksom enstaka tallar, 
rönnar, sälgar, grova aspar och hagmarksbjörkar. 

 Fortsatt gallring och utglesning ska göras med femårsintervall. Död ved av olika 
trädslag lämnas om möjligt i soliga lägen. 

 Hagen ska fortsätta att betas med får. Eventuellt ska betet ske vartannat år eller med 
sent betessläpp, men då i kombination med slåtter i mer näringsrika delar av hagen, till 
exempel i Myrby träsk. Ingen stödutfodring får göras. Avmaskningsmedel får inte 
användas.  

 En inventering där effekterna av betet på kärlväxter och insekter utvärderas behöver 
göras så snart som möjligt. 

 

Område 2c - Södra delen av Tunåsen  

Beskrivning 
Området utgörs av Tunåsens väst- och sydsluttning. Upp mot krönet ligger 
infiltrationsdammar till vilka vatten från Fyrisån pumpas för att renas till dricksvatten. 
Vegetationen kring infiltrationsdammarna består av ruderatväxter och torrbacksflora samt av 
ung tallskog. Förutom närmast dammarna och på två torrbackar i söder är området bevuxet 
med tallskog, blandskog och lövskog. I områdets sydvästra del finns ett parti med grövre tall 
samt med ljung och lingon. I blandskogssluttningarna i sydost finns många döda och döende 
enar som vittnar om att området varit mycket öppnare för några decennier sedan. I nordost, 
vid foten av Tunåsens östsluttning, finns ett skogsparti med ett varierat trädskikt av tall, sälg, 
björk, asp, fläder, fågelbär, hägg och enstaka granar. I örtskiktet finns här flera skuggtåliga 
och mer fuktighetskrävande arter som till exempel ormbunkar och hässlebrodd. 

Areal 
10,4 ha. 

Nuvarande skötsel 
Fri utveckling. 
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Område 2c består av Tunåsens södra del.  

2c:1, infiltrationsdammarna 
På åsens topparti och mellan dammarna finns en rik flora av torrbackskaraktär. Bland annat 
finns här spåtistel, backsippa, backglim, axveronika och kattfot. I området finns också partier 
med ruderatmark, både i och invid dammarna. Här växer bland annat olika mållor, färgkulla, 
gatkamomill, gråbo, åkerbinda och gåsört. I området finns också rikligt med unga tallar samt 
björk och sälg. Delområdet är 3,6 ha. 

Ägare/ansvarig 
Västra delen - Riksantikvarieämbetet 
Östra delen – Prästlönetillgångarna i Uppsala stift 
 

 
Område 2c1. Till vänster, slänten ner mot en av infiltrationsdammarna med torrbacks- och 
ruderatmarksflora, bland annat spåtistel. Till höger utsikt in mot Uppsala från Tunåsens 
topparti. Fotot till höger, Leif Andersson 2007.  

2c:1 

2c:2 

2c:3 

2c:4 

2c:5 

2c:6 
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2c:2, igenväxande åsmiljö 
Området söder och sydost om infiltrationsdammarna består av skog av bland annat tall, alm, 
björk, asp och lönn. Inne bland träden finns trängda och döda enar kvar sedan åsen var mer 
öppen. Markfloran består bland annat av ekorrbär, nejlikrot, bergslok och hundkäx. I den 
södra delen, ut mot åkern, finns ett parti med tät ung aspskog och i väster finns ett parti med 
ren tallskog. Delområdet är 4,7 ha. 

Ägare/ansvarig 
Nordvästra delen – Riksantikvarieämbetet 
Sydvästra delen – SH-bygg. Diskussion pågår om huruvida fastigheten ska köpas in av 
Uppsala kommun. 
Östra delen – Prästlönetillgångarna i Uppsala stift 
 

 
Delområde 2c:2 från nordost. 

2c:3, skog med lundflora vid GC-vägen 
Området utgörs av ett skogklätt parti vid foten av Tunåsen. Den som färdas längs med GC-
vägen kommer från den öppna slätten till en rumslik miljö med mycket fågelsång. Trädskiktet 
domineras av sälg, björk, tall och asp, men innehåller också fläder, fågelbär, hägg och enstaka 
granar. I örtskiktet finns flera skuggtåliga och mer fuktighetskrävande arter som till exempel 
ormbunkar och hässlebrodd. Delområdet är 0,9 ha. 

Ägare/ansvarig 
Prästlönetillgångarna i Uppsala stift 
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Delområde 2c:3 är ett lundartat parti intill GC-vägen. Bilden är tagen från sydost. 

2c:4 och 2c:5, torrbackar i Tunåsens sydsluttning 
Områdena 2c:4 och 2c:5 utgörs av två torrbackar i Tunåsens södra del. Område 2c:4 är stört 
av att någon varit där och grävt. I område 2c:5 har en meditationsplats iordningställts. Båda 
områdena ingår i ett kyrkreservat som instiftades 2005. Tillsammans utgör delområdena 0,8 
ha. 
 

  
Till vänster meditationsplatsen (2c:5), till höger sluttningen söder om denna med område 
2c:6 i bakgrunden.  

Ägare/ansvarig 
Prästlönetillgångarna i Uppsala stift 
 

2c:6, björkskog 
Ett område med tät, ung björkskog. Området omges av bland annat hallon och mjölkört. 
Delområdet är 0,4 ha.  

Ägare/ansvarig 
Prästlönetillgångarna i Uppsala stift 
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Värden 
 Från krönet (2c:1) är det en vid utsikt. 
 Vid infiltrationsdammarna (2c:1) finns rik ruderatmarks- och torrbacksflora.  
 Vid dammarna (2c:1) finns marklevande bin samt sällsynta arter av jordlöpare och 

andra marklevande djur.  
 I den grova tallskogen sydväst om dammarna (2c:2) har den sällsynta svartbandade 

kvistbocken (Pogonochaerus decoratus) påträffats. 
 I delområde 2c:2 och 2c:3 finns rikligt med död ved. 
 Skogsområdet 2c:3 är en lummig miljö med mycket fågelsång som skiljer sig från den 

öppna slätten. 
 I sälgarna i området finns omfattande angrepp av myskbock (Aromia moschata) och 

sälgvedbock (Saperda similis). I honblommorna på sälgen lever vivlarna Dorytomus 
taeniatus och D. Rufuatus samt Ellescus bipunctatus. Sälgblommorna är också viktiga 
för vildbin.  

 Liten bastardsvärmare (Zygaena viciae) har påträffats i området. 
 På meditationsplatsen (2c:5) finns en hävdgynnad torrbacksflora som bland annat 

består av kattfot, backtimjan och backsippa. I sluttningen söder och sydost och 
meditationsplatsen finns även spåtistel, darrgräs, backklöver och getväppling.  

 

Problem 
 Infiltrationsdammarna har ett tråkigt utseende bland annat eftersom de är fyllda med 

klotter.  
 Runt infiltrationsanläggningen växer tall, björk och sälg som döljer dammarna, men 

dessa har i flera fall vuxit sig så stora att utsikten mot Uppsala och omgivande slätt 
blir skymd.  

 Tvärs över åsen går en stig som bland annat nyttjas av mountainbikecyklister. Denna 
är mycket sliten och eroderad. 

 Delar av området präglas av snabb igenväxning (framförallt 2c:2 och 2c:3). Trängda 
och döende enar minner om att området varit mer öppet för några decennier sedan. 
Idag har delar av området höga värden för fågelliv och lundartad flora. 

 På meditationsplatsen, 2c:5, är det ett hårt slitage på vegetationen. Sluttningen 
nedanför håller på att växa igen och övergår i bestånd av mjölkört och hallon. Område 
2c:4 är svårtillgängligt, skräpigt och stört av någon form av grävningsarbete.  

 

Mål med skötseln 
 Att få siktfält ut mot omgivande slättlandskap och in mot Uppsala. 
 Att bibehålla karaktären av torräng i de öppna partierna. 
 Att utöka de öppna partierna. 
 Att gynna grävande steklar. 
 Att bevara ett varierat trädskikt, ett rikt fågelliv och en lundartad markflora i område 

2c:3 och delar av 2c:2.  
 

Skötselförslag 
 Borttagande/utglesning av träd i område 2c:1 och delar av 2c:2.  
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 Vid uthuggning i 2c:2 eftersträvas ett varierat träd- och buskskikt. Enar och träd som 
visar tecken på att ha stått öppet tidigare sparas. Högvuxna, rakstammiga träd tas bort. 
De delar som har mycket död ved och en lundartad flora ska lämnas. 

 Område 2c:3 bör inte öppnas upp eftersom det i nuläget är en värdefull lundmiljö som 
är viktig för många fåglar. En kartering av naturvärden bör göras för att man ska 
kunna avgöra vilken skötsel som är lämplig. 

 Vid infiltrationsdammarna i 2c:1 anläggs bibäddar genom tillförsel med finkornig 
sand eftersom kornstorleken på platsen inte är optimal för bobygge 

 Slänterna nedanför meditationsplatsen, 2c:5, rensas från uppväxande träd och buskar. 
Slåtter i mitten av juli till mitten av augusti.  

 Vedklampar med borrhål i olika storlekar läggs ut i ljusa lägen för att bättra på 
resursen av död ved som boplats. 

 

Skötselområde 3 Röboåsen 
Skötselområde 3 består av delområdena 3a – 3b. Respektive delområde är dessutom indelat i 
flera mindre skötselområden, se kartor under varje delområde. 
 

 
 

Område 3a – Röboåsen, restaurerad åsmiljö 

Beskrivning 
Röboområdet är en nyligen restaurerad åsmiljö. Tidigare har stora delar av området varit 
utsatt för en omfattande täktverksamhet av både grus och öster om åsen även lera. Under åren 
1985-2008 restaurerades området genom att täkterna fylldes med massor från hus- och 
vägbyggen. Överst på den återskapade åsen har ett lager med åsgrus lagts, utom på delar av de 
senare restaurerade partierna som enbart täckts med lermassor (delar av 3a:5 och 3a:6). Som 

3a 

3b 
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en del i restaureringen har gräs och örter av hedartad flora såtts och planterats, och hela sjok 
av fältskikt har flyttats från andra täkter (3a:3 och 3a:4). Träd och buskar har planterats, 
framförallt tall och björk, och i brynen mest slån och nyponros16. En utvecklingsplan för Röbo 
(främst m.a.p. utveckling för friluftslivet) är under framtagande 2011. 

Areal 
18.9 hektar 
 

 
Område 3a består av den restaurerade delen av Röboåsen. 

3a:1 
Delområdet utgörs av en trädridå bestående av bland annat alm, asp, sälg, björk, äpple och 
druvfläder. I västra kanten dominerar tall. Delområdet är 2,2 ha. 
 

3a:2 
I området finns högväxande näringsälskande växter som brännässla, åkertistel, uppländsk 
vallört, ryssgubbe, hundkäx och älggräs. Här står också några stora sälgar vilka innehåller 
mycket död ved. Delområdet är 0,4 ha. 
 

                                                 
16 Håkan Qvarnström 1996 och 1999 

3a:1 

3a:2 

3a:3 

3a:4 

3a:5 

3a:6 

3a:7 

3a:5 



 50

 
I delområde 3a:2 består vegetationen av näringsälskande arter som uppländsk vallört och 
brännässla. Här finns även några stora sälgar. Bilden är tagen från norr. 
 

3a:3 
Täkten återfylldes årsskiftet 96/97, varefter den efterbehandlades. 
 
Området är idag öppet med en del mindre tallar och björkar. Örtvegetationen består av olika 
torrbacksarter, bland annat fårsvingel, tjärblomster, gråbinka, prästkrage, svartkämpar, 
spåtistel, blåeld, brudbröd, backsippa, harklöver, kärringtand, fältmalört och säfferot. Det 
finns än så länge inget slutet växttäcke, utan växterna står glest spridda i gruset. Delområdet 
är 3,3 ha.  
 

 
Delområde 3a:3 utgörs av den nordligaste delen av den restaurerade åsen. Bilden är tagen 
från norr. 
 

3a:4 
Restaureringen av delområdet färdigställdes 1985. 
 
Vegetationen är i stort sett densamma som i område 3a:3, men här har tallarna och björkarna 
vuxit sig stora och bildar ofta täta buskage.  
 
Efter restaureringen har det gjorts en del ogräsbekämpning och kompletteringsplanteringar17. 
Delområdet är 2,2 ha.  

                                                 
17 Qvarnström 1999 
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Delområde 3a:4 består av den mellersta delen av den restaurerade åsen, vilken var den första 
att restaureras. 
 

3a:5  
Restaureringen färdigställdes 2008. Krönpartierna är täckta med åsgrus men de lägre liggande 
delarna har fet lerjord i ytan som gör att dessa ytor kommer att behöva kontinuerlig skötsel 
om marken ska hållas öppen på sikt. Än så länge har inte så många växter hunnit etablera sig. 
Vegetationen är mest av ruderatmarkskaraktär, med växter som åkertistel, uppländsk vallört, 
tussilago, såpnejlika, ryssgubbe och sandvita. Det finns också en del torrbacksväxter, bland 
annat femfingerört, backglim och fårsvingel. Området är fortfarande öppet med bara några 
enstaka små björkar och tallar. I östligaste delen har en lermarksyta inhägnats och upplåtits 
som hundhage 2010. Delområdet är 8,2 ha 
 

 
Delområde 3a:5 är den sydligaste och senast restaurerade delen av åsen. Bilden är tagen 
från nordost. 

3a:6 
Delområdet ligger öster om åsen och utgörs av en tidigare lertäkt. Denna efterbehandlades i 
slutfasen av Röboåsens restaurering. Lertäkten fylldes med lermassor och ett högre parti 
täcktes med åsgrus. Vid restaureringen anlades även en damm. Vegetationen består av 
näringskrävande arter som till exempel uppländsk vallört, ryssgubbe, gråbo, tussilago och 
åkertistel. I dammarna växer bland annat svalting och kaveldun. Delområdet är 2,6 ha. 
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Delområde 3a:6. Bilden är tagen från söder. 

3a:7 
Ett mindre område med tät skog bestående av bland annat asp, tall, björk, rönn, alm och 
druvfläder, samt brännässla, hallon och hundkäx. I kanten mot område 3a:6 (intill 
motionsspåret) växer sträv kardvädd (Dipsacus strigosus)18. Delområdet är 0,4 ha. 
 

 
Delområde 3a:7 består av ett mindre skogsparti intill GC-vägen. 
 

Ägare/ansvarig 
Uppsala kommun. 
 

Nuvarande skötsel 
En del ogräsbekämpning och kompletteringsplanteringar på den restaurerade åsen. Klippning 
av gräs utmed GC-vägen. I övrigt fri utveckling. 
 

Värden 
 De delar av det restaurerade området som har täckts med åsgrus har potential att 

utveckla en artrik fältflora. Hittills har bland annat spåtistel, backsippa, fältmalört och 
säfferot etablerats. Även flera ruderatmarksväxter finns i området. Tidigare har den 
rödlistade bymållan (Chenopodium urbicum) påträffats19. 

                                                 
18 Mia Agvald Jägborn, muntlig uppgift 
19 Artportalen, Andersson 2005 



 53

 Kombinationen av blommande örter och grus gynnar många vildbin. Vid en 
inventering 2002 fann man 33 arter, bland annat harklöversidenbi (Colletes 
marginatus), vilken klassades som missgynnad i rödlistan från år 200520.  

 Sandgräsfjäril (Hipparchia semele) upptäcktes i det restaurerade området 2004. Senast 
denna sågs i Uppsalatrakten var på 1950-talet21. 

 Det finns gamla sälgar med död ved som utgör lämpligt substrat för myskbock 
(Aromia moschata). 

 Trädlärka finns i området. 
 

Problem 
 Inom det först restaurerade området (3a:4) börjar tall och björk få en sådan storlek att 

de skuggar den nyetablerade örtfloran.  
 De näringsrika områdena 3a:2, 3a:6, delar av 3a:5 samt vissa partier längs med GC-

vägen har ett trist utseende med sin högvuxna flora av bland annat åkertistel och 
uppländsk vallört. 

 

Mål 
 En återskapad öppen åsmiljö med artrik stäpp- och hedartad flora. 
 En träd- och buskridå av brynkaraktär i den västra kanten av delområdena 3a:4 och 

3a:5, bestående av bland annat tall, björk, slån, rönn och nyponros, som avskärmar 
delområdena från intilliggande bilväg.  

 

Skötselförslag 
 Trädskiktet i område 3a:4 bör glesas ut för att upprätthålla den öppna åsmiljön, men 

partier av träd och buskar sparas. I 3a:5 bevaras en bård av brynkaraktär mot den 
trafikerade vägen i väster.  

 Bibäddar anläggs i de restaurerade åsmiljöerna genom tillförsel av sand med lämplig 
kornstorlek. 

 Den högvuxna, näringsälskande floran i område 3a:2, 3a:6 och de delar av 3a:5 som 
inte har åsgrus i markytan, slås i mitten av juli.  

 I dagsläget bedöms det inte behövas några skötselåtgärder i fältskiktet på den 
restaurerade delen av Röboåsen (område 3a:3, 3a:4 och de grustäckta delarna av 3a:5) 
eftersom näringsnivåerna är låga, men vegetationens utveckling måste bevakas. Om 
det visar sig att det sker en igenväxning som leder till att torrbacksfloran försvinner 
måste någon form av hävd sättas in.  

 

Område 3b – Röboåsen, skogklädd åsmiljö 

Beskrivning 
Den nordöstra delen av Röboåsen är inte påverkad av täktverksamhet i samma utsträckning 
som den västra. Här finns fortfarande kvar rester av slänter med naturlig åsvegetation. En stor 

                                                 
20 Cederberg och Nilsson 2002 
21 Frycklund 2006 
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del av området är bevuxet med blandskog. Öster om GC-vägen finns ett område som 
domineras av ett tätt enbuskage.  
 
Genom området sträcker sig motionsslingan Röbospåret.  

Areal 
4,4 ha. 
 

  
Område 3b består av den nordöstra, relativt opåverkade delen av  
Röboåsen med anslutande marker i öster.  
  

3b:1, norra delen av skogsområdet 
Delområdet är ett lövdominerat blandskogsområde med asp, sälg, björk, tall, rönn, ask och 
lönn. I fältskiktet dominerar hallon och hundkäx. Delområdet är 1,4 ha. 

Ägare/ansvarig 
Uppsala kommun 
 

3b:2, öppen del i skogsområdet 
Delområdet består av en öppen gräsmark med en iordningställd eldstad. Utmed kanterna 
växer bland annat backsippa, tjärblomster och vitmåra. Delområdet är 0,4 ha. 

Ägare/ansvarig 
Norra delen Uppsala kommun 
Södra delen Prästlönetillgångarna i Uppsala stift 
 

3b:3, södra delen av skogsområdet 
Området består av en talldominerad skog. Det har tidigare varit mer öppet, vilket dels märks 
på att det innehåller flera trängda och döende enar, samt tallar med vida kronor och knotigt 
växtsätt. Det finns också yngre, rakstammiga tallar samt björk, fågelbär, rönn, hägg och ek. Ut 

3b:1 

3b:2 3b:3 

3b:4 
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mot stigen i öster växer en tät ridå av unga aspar. Örtfloran är relativt fattig, men längs 
stigarna växer en del tjärblomster, backglim och skogsfibbla. Delområdet är 2,2 ha. 

Ägare/ansvarig 
Norra delen Uppsala kommun 
Södra delen Prästlönetillgångarna i Uppsala stift 
 

 
Sydöstra respektive östra delen av delområde 3b:3. 
 

3b:4, enbacke öster om skogsområdet 
Området är en mindre åskulle med ett mycket tätt enbestånd. Det finns en del stigar genom 
buskagen, men dessa är svåra att följa eftersom enarna ofta har vuxit samman över dem. På 
några ställen öppnar sig gläntor som hyser en torrbacksflora.  
 
Förutom enen finns träd och buskar av flera olika arter i området, till exempel rönn, björk, 
alm, oxel, asp, sälg och berberis. I den norra delen, bildar träden, framförallt asp, en tät ridå ut 
mot åkern. Det finns också några knotiga tallar. Örtvegetationen i de öppnare partierna består 
bland annat av tjärblomster, prästkrage, ljung, kattfot, bockrot, vitmåra och getrams. 
Delområdet är 0,5 ha. 

Ägare/ansvarig 
Prästlönetillgångarna i Uppsala stift 
 

 
Norra respektive sydvästra delen av delområde 3b:4. 
 

Nuvarande skötsel 
Fri utveckling 
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Dagens värden 
 Området innehåller rester av en kärlväxtflora som är karaktäristisk för en öppen 

åsmiljö, bland annat backsippa och kattfot. Mindre blåvinge finns i området. 
 Området innehåller en del äldre knotiga tallar vilka står eller har stått öppet tidigare. 
 

Problem 
 Igenväxning. 
 Höga näringsnivåer, framförallt i norra delen. . 
 

Mål med skötseln 
 Att återfå en öppnare åsmiljö.  
 Gamla tallar som vuxit upp ljust ska stå fria från igenväxning.  
 

Skötselförslag 
 Om medel kan fås görs en frihuggning av äldre träd och enar, en uthuggning av yngre 

tallar, samt ringbarkning av asp på ca 1,5 m höjd. Sedan asparna har dött efter ca 3 år 
tas de ner för att inte skada besökare i området. I stället för ringbarkning kapas några 
av asparna på varierande höjd (2-5 meter). Dessa får sedan stå kvar för att öka på 
tillgången på död ved i området. I område 3b:4 behöver en röjning göras av enar samt 
större, skuggande lövträd som lönn. Enarna röjs genom att tidigare öppna ytor vidgas.  

 Ska röjning göras bör det efterföljas av slåtter eller bete. Hägnad för betesdjur bör inte 
gå över motionsspåret.  

 

Område 4 - Lötenkullen 

Beskrivning 
Lötenkullen är den sydligaste av åskullarna inom området som skötselplanen omfattar. 
Området har historiskt använts som betesmark och utnyttjats för grustäkt. Den innehåller flera 
större och mindre täktgropar. 
 
Genom området går dels motionsspåret Röboslingan, dels gång- och cykelvägar. Södra delen 
av Lötenkullen övergår i en nyanlagd ekodukt över Bärbyleden. Denna har inneburit ett nytt 
grönt stråk för friluftslivet.  

Areal 
5,0 ha. 
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Område 4 utgörs av Lötenkullen och skogsområdet nedanför.  

4:1, skogsmark nedanför åsen 
Ett relativt näringsrikt skogsområde vid den västra foten av Lötenkullen. Trädskiktet är till 
stora delar helt slutet. Det består av rakstammiga tallar, lönn, sälg, rönn, alm, rönn, björk, 
hassel, hägg och asp. I fältskiktet längs med stigarna finns bland annat brännässla, nejlikrot, 
kirskål, ullkardborre, mjölkört och blekbalsamin. Delområdet är 2,2 ha. 
 

4:2, åsen 
Den största delen av Lötenkullen är skogbevuxen, det är bara uppe på krönet och i 
övergången mot ekodukten över Bärbyleden i söder som den är mer eller mindre öppen. På 
krönet finns en torrbacksflora vilken bland annat innehåller backsippa, tjärblomster, 
ängshavre, gul fetknopp, brudbröd, flentimotej, backnejlika och fältmalört. I övergången till 
ekodukten finns en ruderatflora med bland annat ryssgubbe, åkertistel, gråbo och vit 
sötväppling. Slänterna åt väster, norr och öster är bevuxna med blandskog med bland annat 
björk, ek, en, hassel, rönn, sälg, alm, asp, oxel, tysklönn och tall. Vissa av tallarna har ett 
knotigt växtsätt vilket tyder på att åsen varit mer öppen tidigare. I den övre, skogbevuxna 
delen består fältfloran av bland annat skogsfibbla, tjärblomster och skogssallat, längre ner 
dominerar kväveälskande arter som hundäxing, mjölke, ullkardborre och brännässla.  
 
På kullen finns flera spontant anlagda eldstäder. Delområdet är 2,8 ha. 
 
 

  
Södra respektive norra delen av Lötenkullen, område 4:2. 
 

4:1 
4:2 
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Ägare/ansvarig 
Uppsala kommun. 
 

Nuvarande skötsel 
Fri utveckling 
 

Dagens värden 
 Från åsens krön har man en vid utsikt över Uppsala. 
 På åsens krön finns en rik torrbacksflora. 
 Åsen har flera partier där det finns sand- och grusblottor, bland annat i tidigare 

täktgropar, på åsens krön och i övergången till ekodukten. Här finns potential för 
grävande steklar att bygga bo. 

 

Problem 
 Ekodukten över Lötenkullen har medfört ett stort slitage på kullens krön.  
 I området nedanför åsen och på norra delen av Lötenkullen har det skett en 

långtgående igenväxning.  
 

Mål med skötseln 
 Att torrbackskaraktären på Lötenkullens krön bevaras. 
 Att gynna insekter knutna till sandmiljöer.  
 Att upprätthålla utsikten. 
 Att de knotiga tallarna står fritt. 
 Att trädskiktet i norra delen av Lötenkullen är glest och varierat. 

 

Skötselförslag 
 De äldre, knotiga tallarna frihuggs. 
 Uthuggning av de flesta unga rönnarna, unga björkarna, unga raka tallarna och 

lönnarna samt en del av sälgen. De unga asparna ringbarkas först på ca 1,5 m höjd. 
Sedan de dött efter ca 3 år tas de ner, dels för att mer ljus ska komma till fältskiktet, 
dels för att de annars riskerar att falla på besökare i området. Några av asparna kapas 
istället på 2-5 meters höjd varefter de får stå kvar för att öka mängden död ved i 
området. 

 Det är viktigt att åsens krön och övergången till ekodukten inte täcks med näringsrik 
jord. 

 För att ytterligare öka möjligheten till bobyggnad för bland annat grävande steklar, 
anläggs bibäddar med rätt kornstorlek på sanden i slänten i övergången till ekodukten. 
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Övriga områden 
 

  
SH-byggs tomt (SH), tegelmästartomten (TT), Uppsala kommuns upplag (U), övrig tomtmark 
(T), åkermark (Å).  

SH-byggs tomt 

Ägare/ansvarig 
SH-bygg. Diskussion pågår om huruvida fastigheten ska köpas in av Uppsala kommun 

Värden 
 I sälgarna finns myskbock (Aromia moschata). 

Skötselåtgärder 
 Efter att området köpts av Uppsala kommun bör en utredning göras om hur marken 

bör restaureras. Sälgarna bevaras.  

Upplag  
Upplag för Uppsala kommun. 

Ägare/ansvarig 
Uppsala kommun 

Å 

Å

Å 

Å 

TT 

T 
T

U 

T 

T 

SH
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Värden 
I området finns en ganska rik och varierad ogräs- och kulturanknuten flora. 

Skötselåtgärder 
 Tillsvidare fortsatt upplag. På sikt är det önskvärt att upplaget flyttas. Det skulle ge 

möjlighet till ytterligare en entré till friluftsområdet, bland annat med större P-plats. 
 

Tegelmästartomten 
Här fanns tidigare två byggnader, varav en tegelbyggnad återstår i dagsläget. Den hyrs f n ut 
genom fastighetskontoret men huruvida den kommer att vara kvar på sikt är oklart. På 
tegelmästartomten finns en trädgård med fruktträd och bärbuskar. Under 2009-10 har den 
tidigare tegelmästarvillan rivits, en tät granhäck som skuggat ut fruktträden har avvecklats, 
frukträden har beskurits och en rastplats med bänkbord har anlagts.  

Ägare/ansvarig 
Uppsala kommun 

Skötselåtgärder 
 Trädgårdsväxterna vårdas.  Eventuellt kommer även den återstående byggnaden att 

rivas framöver. Alternativt kan den få en användning med kopplingar till 
friluftsområdet. Anvisningar för utveckling och skötsel av området avvaktar pågående 
utvecklingsplan för Röbo. 

 

Åkermark 

Ägare/ansvarig 
Gustavianska stiftelsen 

Skötselåtgärder 
 Fortsatt brukande. 
 En gödsel- och besprutningsfri zon anläggs närmast åspartierna med värdefull flora 

och fauna. 
 

Vägkanter 

Ägare/ansvarig 
Uppsala kommun/Riksantikvarieämbetet/Prästlönetillgångarna/Gustavianska stiftelsen. 
Kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av motionsspåret på Röboåsen och för skötseln 
av GC-vägen längs hela sträckan. 

Nuvarande skötsel 
Båda sidor av GC-vägen längs med Kungshögarna samt stigen väster om Kungshögarna slås i 
juni och i slutet av sommaren. Ca 1 meter bred remsa på vardera sidan utom väster om 
Kungshögarna där en 3-5 meter bred remsa slås. 
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Sträckan av GC-vägen utmed gravfältet och Tunåsen slås på båda sidor i september-oktober. 
Den avslagna vegetationen lämnas kvar.  
 
Sträckan av GC-vägen utmed norra delen av Röboåsen klipps med gräsklippare på västra 
sidan. Östra vägkanten hävdas inte. 
 
Utmed den sträcka där GC-vägen går parallellt med Röboslingan klipps den smala gräsremsan 
däremellan. Östra och västra vägkanten hävdas inte. 
 
Det finns fyra rastplatser utmed GC-vägens västra sida. Dessa klipps med gräsklippare. 
 
Utmed den asfalterade delen av GC-vägen i södra delen av området slås båda vägkanterna. 
 

 
Nuvarande skötsel. Klippta vägkanter är markerade med gult, sträckor med tidig slåtter 
(mitten-slutet av juni) med grönt, sträckor med sen slåtter (september-oktober) med blått.  

Mål med skötseln 
 Att vägkanterna ser välvårdade ut. 
 Att få en utmagring av de näringsrikare partierna. 
 Att återfå/gynna en hävdgynnad flora. 

Skötselåtgärder 
 Kanterna utmed GC-vägen samt stigen utmed Kungshögarnas västra sida slås i 

augusti. Den avslagna vegetationen samlas upp.  
 De klippta partierna fortsätter att klippas. 
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