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Förslag – Kunskapspark Kungsängen 

	  

Kungsängsområdet	  söder	  om	  Uppsala	  ägs	  av	  SLU	  och	  drivs	  idag	  till	  största	  del	  som	  

konventionellt	  jordbruk.	  Förslagsvis	  utvecklas	  området	  till	  en	  kunskapspark	  med	  fokus	  

på	  beteslandskapets	  utveckling;	  historia,	  nutid	  och	  framtid.	  En	  arena	  där	  människa	  

möter	  beteslandskapets	  djur	  och	  där	  tamt	  möter	  vilt.	  Den	  grundläggande	  frågan	  ska	  

vara	  hur	  vi	  ska	  förvalta	  och	  utveckla	  framtidens	  gräsmarker	  och	  dess	  biologiska	  

mångfald.	  

	  

Förslaget:	  

-‐	  På	  markerna	  etableras	  betesmarker	  med	  vilda	  och	  tama	  betesdjur	  i	  ett	  pedagogiskt	  

uppbyggt	  hägn/hagsystem	  (se	  Figur).	  

-‐	  Vissa	  ytor	  avsätts	  för	  forskning	  (försöksytor	  av	  olika	  slag)	  medan	  andra	  används	  för	  

forskningskommunikation	  och	  utställningar.	  

-‐	  Längs	  med	  ån	  (”Årike	  Fyris”)	  restaureras	  våtmarker	  för	  exempelvis	  lekande	  fisk	  och	  

andra	  akvatiska/semiakvatiska	  arter	  

-‐	  Området	  med	  kungsängsliljor	  förvaltas	  vidare	  enligt	  tidigare	  modell	  och	  

överenskommelser.	  

-‐	  De	  fastigheter	  som	  inte	  behövs	  för	  driften	  av	  kunskapsparken	  byggs	  om	  till	  

besökscentrum,	  naturrum,	  butiker,	  restauranger,	  övernattningsmöjligheter,	  

konferenslokaler	  etc.	  

-‐	  Över	  de	  delar	  som	  avses	  bli	  centrala	  för	  besökande	  byggs	  ett	  gångsystem	  där	  

besökaren	  kan	  komma	  nära	  ”det	  betade	  landskapet	  och	  dess	  djur”	  

-‐	  Övriga	  delar	  tillgängliggörs	  för	  forskning,	  undervisning	  och	  studiebesök	  

-‐	  Med	  ”linnestigar”	  kopplas	  området	  ihop	  med	  SLUs	  fastigheter	  och	  andra	  

anläggningar	  (Ultuna,	  Lövsta,	  Krusenberg).	  
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Varför?	  

-‐	  För	  SLUs	  del:	  Försöksområde,	  forskningskommunikation,	  undervisning,	  samverkan,	  

marknadsföring	  

-‐	  För	  Uppsalas	  del:	  Upplevelsecentrum,	  utflyktsmål,	  turistmagnet,	  marknadsföring;	  ett	  

parkområde	  som	  gradvis	  håller	  på	  att	  byggas	  in	  i	  staden	  

-‐	  Bevarande:	  Det	  naturreservat	  som	  avsatts	  för	  kungsängsliljorna	  är	  Natura	  2000	  

område	  http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/djur-‐och-‐natur/skyddad-‐

natur/Natura-‐2000/lanets-‐natura-‐2000-‐omraden/uppsala/Pages/uppsala-‐

kungsang.aspx	  

-‐	  Attraktivt:	  Årike	  Fyris	  framröstat	  till	  ett	  av	  Sveriges	  21	  ”naturpärlor”	  av	  WWF	  2015	  

http://www.wwf.se/press/aktuellt/1598454-‐rets-‐21-‐svenska-‐naturprlor-‐utsedda-‐av-‐

wwf	  

	  

Processen:	  

-‐	  På	  uppdrag	  av	  SLUs	  rektor	  bildas	  en	  fakultets-‐	  och	  ämnesövergripande	  intern	  

arbetsgrupp	  

-‐	  Den	  interna	  gruppen	  får	  i	  uppdrag	  att	  bjuda	  in	  externa	  samverkanspartners	  (ex	  

Uppsala	  universitet,	  Uppsala	  kommun,	  Länsstyrelsen,	  näring,	  NGOs).	  

-‐	  Tillsammans	  arbetar	  gruppen	  fram	  ett	  gemensamt	  förslag,	  utvecklingsplan	  och	  

finansieringsmodell.	  

-‐	  Nästa	  steg;	  söka	  finansiering	  (EU/LIFE+,	  forskningsråd,	  sponsorer,	  myndigheter,	  

regeringskansliet…)	  och	  sparka	  igång.	  

	  

Övrigt:	  

Arbetsgruppens	  arbete	  finansieras	  av	  respektive	  organisation.	  Efter	  eventuellt	  beslut	  

och	  att	  ta	  förslaget	  vidare,	  bildas	  en	  projektgrupp	  som	  driver	  ansökningsförfarandet	  

och	  leder	  utbyggnadsarbetet.	  

	  

	  

Carl-‐Gustaf	  Thulin,	  föreståndare	  

Centrum	  för	  vilt-‐	  och	  fiskforskning,	  SLU	  
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Figur	  
Besökscentrum	  (röd	  prick),	  streckade	  vandringsleder/stigar,	  utkikstorn	  (gröna	  rutor),	  
uthägnader,	  försöksytor.	  




