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Yttrande över detaljplan för tennisanläggning inom del av 
Djursholm 2:421, Danderyds kommun 
 
 
Naturskyddsföreningen i Danderyd (NF) har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående detaljplan 
och vill framföra följande: 
 
Gröna samband 
NF vill återigen påpeka vikten av att kommunens gröna kilar bevaras för att ge förutsättningar för 
livskraftiga miljöer  för flora och fauna och för att de boende i Danderyd ska ha tillgång till natur på 
nära håll. Många Danderydsbor har hört av sig till oss och uttryckt oro över att Danderyds 
sammanhängande grönområden håller på att styckas bit för bit. 
 
Byggandet av anläggningen kan tyckas vara ett litet ingrepp, men det skulle fragmentera ännu ett 
samband, nämligen länken mellan Ekebysjön / Ekebyskogen / Altorpskogen och Rinkebyskogen. 
Förutsättningarna för en biologisk mångfald vid Naturreservatet Ekebysjön är att det finns en  grön 
korridor från sjön via Ekebyskogen till Rinkebyskogen med dess många värdefulla biotoper. Marken 
är i nu gällande plan angiven som parkmark.  
 
Danderyds skogar ingår dessutom i Rösjökilen – den gröna kil som går från Djurgården i söder till 
Sigtuna i norr. Danderyd kommun ingår i ett samarbete mellan berörda kommuner, där varje 
kommun lovar att inte skära av sambanden inom kilen. 
 
 
Vattenföring 
Dalkarlskärret är kommunens viktigaste våtmark. Kärret tar emot dagvattnet från Enebyängen och 
delar av Enebyberg  och är Ekebysjöns viktigaste vattenförsörjare.  Våtmarken renar  vattnet effektivt 
och utjämnar flödet vid häftiga regn.  Våtmarken bör restaureras och hållas så stor som möjligt för 
att göra största möjliga naturnytta. 
 
Det huvudsakliga tillflödet till Nora träsk och Nora ån kommer från Ekebysjön och Norra kyrkgärdet. 
Nora ån rinner ut i Edsviken. Nora ån och Edsviken är redan i dag starkt förorenade och en försämrad 
rening vid Dalkarlskärret skulle förvärra situationen. 
 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar NF 
 
att en miljökosekvensbeskrivning för hela området upprättas med hjälp av en landskapsekolog 
med dokumenterade kunskaper  om gröna samband samt att arbetet med att förstärka dessa 
samband kommer till stånd. 
 
att kommunen utreder hur vattenflödet från Dalkarlskärret via Ekebysjön, Nora ån, Nora träsk och 
till sist Edsviken ska hanteras. Med tanke på förväntade häftiga regn i framtiden,  planer  på en ny 
bebyggelse vid Nora torg och tillståndet i Edsviken är detta ytterst angeläget. 
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