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Svar på remiss avseende beslutsdokument och
skötselplan för naturreservat i Rinkebyskogen,
Danderyd
Allmänt
Miljö- och hälsoskyddsnämnden finner förslaget om beslut med föreskrifter
och skötsel av reservatet som genomarbetat och verkar hålla en god kvalitet
avseende skötselmetoder och förvaltande av området. Nämnden vill betona
följande:
Biologisk mångfald
Bevara skiktad skog i så stor utsträckning som möjligt även nära brynzoner.
Bevara tät skog och markskikt vid naturreservatsgränserna som kan fungera
som buffertzoner mot allmän mark som är exploaterad.
Främja återskapandet av utvalda forna våtmarker och ängsmarker genom
igenläggning av diken och andra artificiella avrinningssystem för att gynna
artrikedomen och vattentillgången främst i skötselzon 2 ses som positivt.
Bevara stor åldersvariation hos träd även i skötselzon 1 över kritisk diameter
enligt länsstyrelsens riktlinjer för kriterier av äldre trädslag. Främja diversitet av olika trädarter och buskvegetation även här.
Naturreservatsgränser
I ett framtida närliggande perspektiv bör delar av Sveaskogs och Svenska
kyrkans mark väster om reservatet inkluderas i naturreservatet enligt det ursprungliga förslaget till naturreservat eftersom områdena antas vara relativt
ofragmenterade och angränsar mot naturmark i Sollentuna kommun. Även
Sätra Äng bör inkluderas enligt ursprungsförslaget. Detta för att skapa ett
stort sammanhängande naturområde som skyddas från exploatering och
gynnar biologisk mångfald, rekreation och friluftsliv. Som reservatet nu är
planerat så är det uppdelat i två områden avgränsat av ledningsgatan vilket
gör att norra och södra området inte har direktkontakt med varandra vilket
utgör ett avbrott i det sammanhängande skogsområdet Rösjökilen som Rinkebyskogen utgör en del av.
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Nyttjande av naturreservatet
Terrängkörning med cykel och andra fordon bör vara strikt reglerat och endast tillåtet på anvisade leder som är lämpade för denna aktivitet. Motorfordon som moped, trehjulingar bör vara helt förbjudna. Roslagsleden bör undantas från terrängkörning med cykel och andra fordon för att motverka
markskador och erosion. Detta gör även att lederna blir mindre framkomliga
för fotgängare på grund av markskador och vattenansamlingar.
Hundar bör hållas kopplade året runt inom reservatet eller åtminstone under
vegetationssäsongen från april till och med augusti för att freda djurlivet och
allmänheten som besöker naturreservatet.
Orientering bör begränsas inom den del av reservatet som lämnats för fri utveckling (skötselzon 2) till skydd för växt och djurlivet. Orientering bör inte
utövas i reservatet under vegetationsperiod april till augusti eller endast på
vissa utvalda mer ekologiskt okänsliga områden.
Information
Informationsskyltar bör finnas längs bland annat Roslagsleden genom reservatet med information om djur- och växtlivet samt om det behöver visas extra hänsyn avseende naturvärden.
Kontroll av naturreservatet avseende naturvärden, skötselområden, information och friluftsanordningar bör ske flera gånger per år av ansvarig förvaltare.
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