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Danderyd 2:22 - En mycket väsentlig del av Rinkebyskogen 

 

Rösjökilen är en ovärderlig tillgång för de närmast berörda kommunerna Danderyd, Sollentuna och Täby. Den ger 

ett sammanhängande naturområde in i centrala delar av Danderyd och skapar omistliga möjligheter till rekreation 

samt biologisk mångfald in i storstaden. 

I Sollentuna är avsevärda delar avsatta i form av Rösjöskogens naturreservat och syftet med reservatet presenteras 

med följande ord: ”Syftet med Rösjöskogens naturreservat är att bevara ett naturområde för friluftslivet, gynna 

värdefulla naturmiljöer och dess arter samt att bevara grönstrukturen i en av Stockholmsregionens gröna kilar. I 

sydöst gränsar Rösjöskogen till Rinkebyskogens naturreservat.” 

I Danderyd finns skog ägd av Sveaskog och av Stockholms stift, som inte ännu omfattas av reservatsbeslut men 

som utgör väsentlig del av de två nuvarande reservatens funktion och syfte. 

Sveaskog har nu lagt ut sin del av skogsmarken till försäljning med ett pris för ”budstart” på 30 miljoner kronor. 

Detta har väckt både förvåning och oro i Naturskyddsföreningen. Värderad såsom vanlig skogsmark, det vill säga 

värdet av skogsbruk och jakt, skulle priset vara på en helt annan nivå, kanske högst cirka 7 miljoner kronor, det 

belopp som för ett antal år sedan diskuterades då den dåvarande majoriteten inte ville köpa. Föreningen tolkar detta 

som att det pris Sveaskog önskar är till minst 80 procent kopplat till förväntningar om att kommunen ska medge 

exploatering i form av bebyggelse av den aktuella skogen.  

Naturskyddsföreningen konstaterar att den beskrivning av skogen som Sveaskog lagt ut, förutom lite fastighetsdata, 

till helt övervägande utgörs av en skogsbruksplan. Även om denna anger vissa naturhänsyn så anser föreningen att 

den i planen föreslagna kalhuggningen av 13 hektar gammal skog (till och med över 140 års ålder) med åtföljande 

markberedning och plantering inte är förenlig ens med Sveaskogs ambitioner beträffande hänsyn i tätortsnära 

skogsbruk. Sådana ingrepp skulle vara helt förödande för markens funktion som del av den gröna kilen med de två 

naturreservaten på ömse sidor. Betydelsen för den gröna kilen framgår av att Sveaskogs mark helt skär av 

sambandet genom att den sträcker sig från Edsbergsvägen ända fram till Enebybergs idrottsplats. 

Naturskyddsföreningen ställer sig helt på kommunens sida i dess önskan att köpa in Sveaskogs del av skogen och 

att införliva den i Rinkebyskogens naturreservat, vilket kommunstyrelsens ordförande gett uttryck för i 

lokalpressen. Vi är mycket glada att det nu finns en bred majoritet för att stärka naturreservatet och säkra 

Danderydsbornas tillgång till en attraktiv naturmiljö. Att inrätta ett naturreservat för hela området – inklusive 

kyrkans mark – vore naturligtvis den bästa lösningen. 
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