
                                                 
Interpellation till Kultur och Fritidsnämndens ordförande          2021-05-10

Beslut att anlägga MTB-spår i Rinkebyskogen                                  
Vid Kultur- och Fritidsnämndens möte den 30 mars 2021 beslutades att anlägga ett MTB-spår i 
Rinkebyskogen som en del av åtgärdspaketet ”Nya spontanidrottsytor i Danderyds kommun 2021”.

Rinkebyskogen är redan idag hårt utnyttjad för både spontana fritidsaktiviteter och organiserad 
verksamhet. Skogen omgärdas dessutom av allt fler utrymmesbegränsande verksamheter såsom 
bågskytte, golf och hundrastgård. Samtidigt har pandemin gjort att många fler söker sig ut i naturen
vilket medför konflikter och hårt slitage.

Rinkebyskogen är en del av den ”gröna kil” som skapar ett sammanhållande naturområde från 
Sigtuna till Danderyd och Värtan. Kilarna, tio i Stockholmsregionen, är nödvändiga för att växter 
och djur ska kunna sprida sig över större ytor och därmed bevara den biologiska mångfalden. 
Instängda naturområden har inte den förmågan.

Att i detta läge anlägga ett nytt MTB-spår ökar konflikten med såväl naturintressen som befintlig 
fritidsverksamheter. Så sent som den 10 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att avslå en 
motion om MTB-spår i Rinkebyskogen efter att kultur- och fritidsnämnden avslagit motionen och 
tekniska nämnden svarat ”Att anlägga preparerade spår för mountainbike skulle kunna komma att 
innebära stora ingrepp i värdefulla naturområden, vilket kan utgöra en konflikt med bevarande av 
naturvärdena. Preparerade spår medför dessutom möjlighet till cykling i högre hastigheter, något 
som kan komma att utgöra konflikt med andra former av rekreation och friluftsliv.”. 

Med anledning av ovanstående ställer Miljöpartiet följande frågor:
1. Varför beslutar kultur- och fritidsnämnden att anlägga ett MTB-spår i Rinkebyskogen trots att det
avslogs i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden för två år sedan?                                  

2. Varför behövs ett MTB-spår i Rinkebyskogen när det redan finns ett MTB-spår i den närliggande 
Altorpskogen och som dessutom få verkar utnyttja?

3. Anser kultur- och fritidsnämndens ordförande att det är förenligt med Miljö- och 
Klimatprogrammets mål 4.2 ”Biologisk mångfald ska främjas” att ett 5-6 km långt MTB-spår 
anläggs som skär tvärs igenom det blivande naturreservatet och Rösjökilen?
Skulle MTB-spåret inte påverka ekosystemet?

                                                                                                                                                 
4. Hur ska Kultur och Fritid förhindra att cykling ej sker utanför MTB-spåret när det idag 
uppenbarligen inte räcker med informationsinsatser?

5. Anser kultur- och fritidsnämndens ordförande att en aktivitet som kräver investeringar på i snitt 
åtta tusen kr för en specialcykel samt ytterligare flera tusen för hjälm och annan specialutrustning 
kan benämnas spontanidrott för allmänheten?
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