
 

Satsa på Rinkebyreservatet 2021! 
Att ha tillgång till parker, skogar och natur i närområdet är viktigt 
för vårt välbefinnande. Och aldrig har det väl varit viktigare än 
under denna pandemi – som på så många sätt drabbat oss alla.  

 

Värdefull natur måste värnas. Det finns många exploatörer som står 
beredda att utveckla och bygga utan hänsyn till djur och natur, och därmed 
effektivt stänga de gröna korridorer där viltet rör sig fritt.  

I mer än hundra år har det funnits skyddade naturområden i Sverige, de 
första naturreservaten bildades redan 1912. Tätortsnära natur är viktig för 
den biologiska mångfalden, för miljön och klimatet. Men lika viktig för 
människors välbefinnande och det vardagliga friluftslivet.  

Vi menar att det ska vara enkelt att komma ut i naturen. Att förundras och 
följa årstidernas växlingar, att upptäcka de första blåsipporna och hitta Karl 
Johan under samma ek som förra året. Visa dina smultronställen för barn 
och barnbarn. Ta med kaffe och smörgås och ha picknick i en glänta i 
skogen. Små njutningar som får oss att må bra.  

Den 3 februari 2014 fattade Danderyds fullmäktige beslutet att göra 
kommunens mark i Rinkebyskogen till naturreservat för att värna natur- och 
friluftsvärden. Det var ett viktigt och bra beslut. Rinkebyskogen är en del av 
den gröna Rösjökilen, som sträcker sig från Djurgården ända till Sigtuna.  

Här finns gammal naturskog och rester av ett äldre odlingslandskap.  
Välpreparerade motionsspår lockar motionärer i alla åldrar, morgontidiga 
hundägare och föräldrar med barnvagn. Inne i skogen hittar du en myriad 
av stigar, kors och tvärs, över släta berghällar och fuktiga dalgångar.  

Här häckar mindre hackspett och många andra skogsfåglar, här finns 
sällsynta mossor och svampar, räven smyger i snåren och ibland syns älgen. 
Vi vet att många Danderydsbor utnyttjar och värdesätter möjligheten att 
komma nära naturen.  

Inför ännu en pandemisommar uppmanar vi våra politiker att: 

Registrera Rinkebyreservatet hos Länsstyrelsen. Detta har kommunen 
märkligt nog ännu inte gjort. Därför hittar man inte reservatet på 
Länsstyrelsens hemsida och i statistiken räknas det ännu inte som skyddad 
mark (även om det finns med på Naturvårdsverkets karta Skyddad natur). 
Nu uppmanar vi våra förtroendevalda att äntligen komma till skott. Ge 
Tekniska kontoret i uppdrag att komplettera skötselplanen och kontakta 
Länsstyrelsen och se till att registrera reservatet i god tid innan sommaren. 
Sätt upp informationstavlor och se till att information om Rinkebyreservatet 
blir tillgänglig för alla som söker upplevelser i närmiljön! Och gör det nu! 



Komplettera med mark som förvärvats av Sveaskog. Den del av 
Rinkebyskogen som kommunen förvärvat av Sveaskog, cirka 57 hektar som 
sträcker sig från Edsbergsvägen till Enebybergs idrottsplats, bör ingå i 
reservatet för att skapa en sammanhållen yta. Rinkebyskogens 
naturreservat skulle då omfatta cirka 294 hektar. Korrekt registrerat hos 
Länsstyrelsen, ger detta Danderyd 12,9 procent skyddad natur. Idag är 
endast 1,9 procent – Ekebysjön och Öarna i Stora Värtan – registrerat på 
Länsstyrelsens hemsida.  

Det bästa vore naturligtvis om den mark som Stockholms stift äger också 
införlivas i reservatet för att förstärka sambandet med Sätra ängar, 
Edsviken – och Nationalstadsparken.  

Styra upp MTB. MTB-cyklister från hela regionen har redan hittat till 
Rinkebyskogen och mängder av MTB-leder har markerats i skogen och på 
Trailforks hemsida och app.  

Nu har kommunen planer på att skapa en särskild MTB-led i reservatets 
sydöstra del. Det är viktigt att kommunen i samband med detta tydliggör 
att det i reservatet endast är tillåtet att cykla på anvisad led. Cykling är 
tyvärr svårt att förena med annat friluftsliv och de kraftiga däcken sliter 
hårt på marken.  

Rinkebyskogens naturreservat skapades för att trygga skogen som 
rekreations- och strövområde, bevara värdefulla naturmiljöer, utveckla 
skogliga naturvärden och bevara det äldre kulturlandskapet. Viktiga värden 
att värna! 

Naturskyddsföreningen i Danderyd   

 

I Stockholmsregionen finns idag 347 naturreservat, både statliga och kommunala. Cirka 9 
procent av länets yta är skyddad och sex Stockholmskommuner ligger på Sveriges tio-i-topp-
listan. Med 1,9 procent skyddad mark ligger Danderyd tyvärr i botten, och vi sticker ut jämfört 
med våra grannkommuner, Sollentuna med 33 procent, Solna med 11, Täby med 4,5, Lidingö 
med 12.  

 

 


