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Datum

Diarienummer

2021-10-28

KS 2021/0351

Annika Benton

Inbjudan att lämna remissutlåtande avseende beslutsdokument
och skötselplan för naturreservat i Rinkebyskogen, Danderyd
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-03 att inrätta ett naturreservat i Rinkebyskogen,
Danderyd. Länsstyrelsen ansåg dock att det förelåg motstridigheter i beslutsdokumentet i
förhållande till skötselplandokumentet. Dokumenten har därför uppdaterats och
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att dokumenten skall skickas ut på ny remiss
till berörda instanser.

-

-

Skogsbruksåtgärder
o Tydliggörande att skogsbruk ej är tillåtet i skötselplanens avsnitt 3.3.2
Naturskötsel samt i beslutsföreskrift A11
Rubriksättning
o Tydligare rubriker i såväl besluts- som i skötselplandokumentet
Skötselkartor
o Justering så att gränser följer naturliga stigar och andra landmärken för att
underlätta praktisk skötsel liksom tillsynen av reservatet, se beslutskarta,
karta 2
o Uppdaterade gränser skapar större sammanhängande skötselområden vilket
möjliggör exempelvis framtida betesdrift eller andra naturvårdsåtgärder utan
ändring av skötselplanen. Vidare tas hänsyn till nuvarande jordbruksarrende.
Skötselzoner
o Antalet skötselzoner har reducerats från tre till två stycken
Skötsel av träd
o Föreskrift A10, att träd större än 40 cm i diameter ej får tas bort utgår. Behov
av gallring eller andra erforderliga skötselåtgärder bedöms på plats med
reservatets syfte i beaktande
o Krav på att träd med diameter större än 40 cm respektive träd äldre än 150 år
ska dokumenteras utgår. I stället genomförs kvantitativ mätning av biologisk
mångfald.
o Det maximala antalet träd som får tas bort ur reservatet och hur dessa får tas
bort har anpassats bättre till skötselområdenas storlek, föreskrift A11 i
beslutsdokumentet.

Örjan Hallnäs, miljöhandläggare på Naturvårdsenheten Länsstyrelsen, har bistått med
synpunkter och förslag på ändringar i samband med uppdatering av dokumenten.

Ankomst: 2021-10-28 - Dnr 2021-755

Följande förtydliganden har gjorts.

DANDERYDS KOMMUN
Kommunledningskontoret

Lämna in synpunkter
Synpunkter på reviderad skötselplan och beslutsdokument ska ha inkommit skriftligt senast
17 december 2021 till:
Danderyds kommun, Kommunstyrelsen, Box 66, 182 05 Djursholm eller
kommunstyrelsen@danderyd.se. Ange ”Dnr KS 2021/0351”
Upplysningar: Boka möte eller ring vid frågor:
Om du har frågor om dokumenten och de uppdateringar som gjorts, kan du boka in digitala
möten på adressen annika.benton@danderyd.se eller ringa 076 774 24 24.
Obs! Det är ej möjligt för kommunen att ta emot synpunkter genom telefon eller digitalt
möte. Synpunkter måste inkomma formellt genom enkät, brev eller mail för att kunna
beaktas i sammanställningen.
Remissinstanser
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Naturskyddsföreningen i Danderyd
Sveriges geologiska undersökning
Skogsvårdsstyrelsen
Djursholms AB
Tele 2
Telia Sverige AB
Telia Towers AB
Danderyds kommun, tekniska nämnden
Danderyds kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden

För Danderyds kommun
Annika Benton
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