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Danderyds kommun, värdebeskrivningar samt 
källförteckning 

Danderyd, värdebeskrivning  

 

Rösjön delas med Sollentuna kommun. Sjön är gynnsam för fiske och har 

lättillgängliga stränder. Det aktuella strandområdet ligger inom den i regionplanen 

utpekade Rösjökilens värdekärna. De gröna kilarna utgör en sammanhängande 

struktur av områden med höga rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Denna 

del av grönkilen finns inom ett utpekat grönt svagt samband i den regionala grön-

strukturen. De gröna svaga sambanden är smala partier som är avgörande för att 

binda samman de gröna kilarna och värdekärnorna i syfte att säkra rekreations-

stråk, skapa tillgång till större strövområden och upprätthålla ekologiska 

spridningssamband.  

 

Strandområdet omfattas i princip i sin helhet av Rinkebyskogens naturreservat. De 

norra delarna av reservatet är förbundna med naturreservatet Rösjöskogen i 

Sollentuna kommun. Rinkebyskogen är ett större sammanhängande naturområde 

med varierande natur utan avbrott av större vägar eller bebyggelse. Rinkeby-

skogen består främst av blandskog. Inom det aktuella strandområdet finns stigar 

och motionsspår och vandringsleden Roslagsleden passerar genom det. I närheten 

ligger en badplats. Ett av Rinkebyskogens viktiga värden är dess funktion som 

närbeläget utflyktsmål. Området är välbesökt. Vissa delar av skogen ger också 

möjlighet till relativ tystnad och ostördhet. Skogen har regional och kommunal 

betydelse för friluftslivet och som biologisk spridningsväg. Den uppvisar en 

betydande variation av naturtyper, från hällmarkstallskog till lövskog, kärr och 

öppen mark. I kommunens översiktsplan utpekas Rinkebyskogen som ett område 

för friluftsliv och som kommunens största naturområde. Området som helhet är av 

väsentlig betydelse för det rörliga friluftslivet och har många olika 

upplevelsevärden. Inom strandzonen har Skogsstyrelsen pekat ut en nyckelbiotop 

(hassellund/lövskogslund med rikligt med lågor) samt två barrskogar med 

naturvärden.  

 

Sätra ängar ligger vid Edsviken, vid gränsen till Sollentuna kommun. Den 

aktuella strandzonen ligger, liksom vid Rösjön, i sin helhet inom den i region-

planen utpekade Rösjökilen. Även här är sambandet i grönkilen svagt. Insprängda 

mellan slåtterängarna finns utspridda ek- och hasselbevuxna åkerholmar av 

botaniskt intresse. De grova ekarna är skyddsvärda. Ängsområdet har höga värden 

enligt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. Enligt kommunens 

översiktsplan utgör Sätra ängar ett område med särskilda naturvärden. Det 

används för friluftsliv och är en del av kommunens största naturområde. Området 

har många olika upplevelsevärden. Vid stranden finns en badplats. Det aktuella 
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strandområdet föreslås för reservatsbildning i Länsstyrelsens rapport för skydd av 

tätortsnära natur.  

 

Den kulturhistoriskt intressanta Cedergrenska parken ligger inom aktuellt 

strandområde i den södra delen av kommunen. Den Cedergrenska parken anlades 

vid sekelskiftet och innehåller en unik och skyddsvärd trädsamling. Området är 

välbesökt och ett besöksmål.  

 

Motiv till utvidgat strandskydd inom Danderyds kommun (jämför de sju 

punkterna under rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten): 1, 5, 

6, 7. 

 

Källförteckning 

 

Aldrig långt till naturen – Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. 

Rapport 2003:20 Länsstyrelsen i Stockholms län. 

 

Inventering av oskyddade skyddsvärda områden i kommunerna Danderyd, Täby 

och Vaxholm. Catharina Grundin.  

 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Stockholms läns 

landstings regionplanekontor. R 2010:5. 

 

Översiktsplan för Danderyds kommun. 2006. 

 

Kartbaserat digitalt nationellt och regionalt underlag från: 

Jordbruksverket, Lantmäteriet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Skogsstyrelsen,  

Stockholms läns landstings Tillväxt, miljö och regionplanering. 
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Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Hantverkargatan 29 010-223 10 00 

Fax 

010-223 11 10  

stockholm@lansstyrelsen.se 
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Sändlista  

 

Danderyds kommun, Djursholms slott, Box 66, 182 05 Djursholm 

Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se 

Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se 

Skogsstyrelsen: vallentuna@skogsstyrelsen.se  

Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna 

Lantmäteriet, Lantmäterigatan 2C, 801 82 Gävle  

Lantmäteriet Stockholm, Box 47700, 117 94 Stockholm  

KSL (Kommunförbundet Stockholms län), Box 38145, 100 64 Stockholm 

Stockholms läns landsting, TMR (Tillväxt, miljö och regionplanering),  

Box 22550, 104 22 Stockholm 

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Mälardalen, Box 23, 745 21 Enköping  

Friluftsfrämjandet, Region Mälardalen, Box 9023, 126 09 Hägersten  

Naturskyddsföreningen Stockholms länsförbund, Norrbackagatan 80,  

113 41 Stockholm  

Stockholms läns Hembygdsförbund, Box 6219, 102 34 Stockholm 

Saltsjön - Mälarens båtförbund, Hammarby allé 91, 120 63 Stockholm  

Sportfiskarna, Region Stockholm, Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma  

mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
mailto:vallentuna@skogsstyrelsen.se


 

MEDDELANDE                       Bilaga 5  

  

1 (1) 
  

Datum 

2014-11-18 
  

Beteckning 

511-39827-2012 
  

  

  

  Enligt sändlista 
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Meddelande om beslut om utvidgat strandskydd 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 18 november 2014 fattat beslut om 

utvidgat strandskydd för Danderyds kommun. Det fullständiga beslutet med 

bilagor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Hantverkargatan 29, Stockholm.  

 

Beslutet med bilagor finns även på Länsstyrelsens webbplats: 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/Pages/default.aspx, 

på sidan för kungörelser – beslut. 

 

I handlingarna finns information om hur man överklagar beslutet. 

 

En sammanfattning av alla yttranden och Länsstyrelsens eventuella kommentarer 

till dessa finns samlade i en särskild promemoria som hör till ärendet. 

Promemorian samt yttrandena i sin helhet finns i detta ärendes akt. 

 

 

Sändlista 

Stockholms Handelskammare: diariet@chamber.se och anna.wersall@chamber.se  

Boverket: registraturen@boverket.se 

Sveriges Jordägareförbund: gs@jordagarna.se och kansli@jordagarna.se 

Medborgarrättsrörelsen: bengt.holmgren@gmail.com och info@mrr.se 

Svenska Turistföreningen: Jenny.Engstrom@stfturist.se 

Stockholms Ornitologiska förening: stof@stof.nu och tomas.viktor@bredband.net  

Margareta Zettergren, bostadsrättsföreningen Brunnen 1 samt 

bostadsrättsföreningen Livbojen 1 m.fl., Klostervägen 1, 182 76 Stocksund 

Bostadsrättsföreningen Masten 1, Viveca Ohlén, Invernessvägen 12,  

182 76 Stocksund 

Bostadsrättsföreningen Sjukhuset 3: info@brfsjukhuset3.se och  

anders.s.olsson@gmail.com 

Jan Lindqvist: flygperspektiv@gmail.com  

Gunnar Ålfors: g.alfors@hotmail.com  

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/Pages/default.aspx
mailto:anna.wersall@chamber.se
mailto:registraturen@boverket.se
mailto:gs@jordagarna.se
mailto:kansli@jordagarna.se
mailto:bengt.holmgren@gmail.com
mailto:info@mrr.se
mailto:Jenny.Engstrom@stfturist.se
mailto:stof@stof.nu
mailto:tomas.viktor@bredband.net
mailto:info@brfsjukhuset3.se
mailto:anders.s.olsson@gmail.com
mailto:flygperspektiv@gmail.com
mailto:g.alfors@hotmail.com
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