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FÖRSLAG TILL INRÄTTANDE AV NATURRESERVAT RINKEBYSKOGEN 

 

Naturskyddsföreningen i Danderyd (NF) har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående 

förslag och vill framföra följande: 

 

NF har under många år arbetat för reservat Rinkebyskogen och ser med glädje att kommunen 

nu åter fattat detta beslut. Förslaget är väl genomarbetat. NF har inget att erinra mot syfte, 

förvaltning, mål eller åtgärder för skötsel av reservatet. Området är uppdelat i olika 

skötselzoner, för att de naturtyper som i dag finns inom skogen, även i framtiden ska kunna 

behålla sin karaktär och fortsätta att utvecklas. NF noterar också med tillfredsställelse att 

långsiktig dokumenterad uppföljning av respektive åtgärds effekt och måluppfyllelse ska ske 

fem resp. tio år efter genomförd åtgärd. 

 

Det är viktigt att reservatet omges av en buffertzon i söder mot Edsbergsvägen och i öster mot 

E18. 

 

Eftersom Rinkebyskogen är en del av Rösjökilen, som sträcker sig från Sigtuna och genom 

sex kommuner in till nationalstadsparken i centrala Stockholm, är det av största vikt att 

reservatet inte blir en isolerad ö. I dag finns två s.k. gröna samband/spridningskorridorer från 

övriga delar av kilen till Rinkebyskogen: 

 

 

1. Under alla de år NF arbetat med reservatet har det hetat naturreservat Rinkebyskogen – 

Sätra ängar. I dag har Sätra ängar lyfts ut beroende på villkor i den i dag gällande 

detaljplanen för Sätra ängar. NF vill emellertid understryka att en öppen spridningskorridor 

mellan Nationalstadsparken via Edsviken/Sätra ängar till Rinkebyskogen är av stor 

betydelse för den biologiska mångfalden i skogen. NF kommer att verka för att Sätra ängar 

i framtiden ska kunna bli en del av reservatet. 

 

2. Spridningskorridoren från norra Djurgården via Stocksund/Djursholms grönstruktur, öarna 

i Värtan/Djursholms golfbana, Altorpskogen och Ekebyskogen till Rinkebyskogen är den 

andra viktiga gröna länken. Värdekärnan Ekebysjön med omgivningar hänger också ihop 

med Rinkebyskogen i denna länk. NF anser att länken Altorpskogen/Rinkebyskogen måste 

stärkas och noterar att kommunen uppmärksammat detta i Grönplan 2011-2015. Under 

kommunövergripande utvecklingsområden (s. 24)  står: ”Utreda vilka åtgärder som kan 

genomföras för att öka de gröna sambanden och minska barriäreffekterna” och under 

Utvecklingsområden, Enebyberg (s. 18) står: ”Förbättra biologiska spridningsvägar mellan 

Altorpskogen och Rinkebyskogen”. Vid allt framtida planarbete rörande nu nämnda 

områden bör dessa generella formuleringar omvandlas i konkreta åtgärdsprogram. 



 

Svenska Kraftnäts förberedelser för en ny 400 kV-ledning genom reservatet, kommer att riva 

upp stora sår i marken och framförallt medföra risk för dränering av våtmarker. Kommunen 

har lämnat in återställningskrav till Svenska kraftnät. NF har tillsamman med 

Naturskyddsföreningarna i Sollentuna och Täby och Länsförbundet lämnat in s.k. 

naturkompensationskrav. Dessa krav går huvudsakligen ut på att återställa tidigare dränerade 

våtmarker, vilket är relativt enkelt att åtgärda genom att öppna eller stänga till diken.  

 

NF önskar att kommunen ställer sig bakom dessa naturkompensationskrav. Förslaget bifogas 

(Bilaga 1) 
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