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Skydda mer värdefull natur på Lidingö 

Centerpartiet la 2015 motioner om utvidgade naturreservat vid Kottla 

gård och söder om Kottlasjön. Svaret på motionerna var att gränserna 

av naturreservaten skulle ses över vilket dock fortfarande inte gjorts. 

Förutom denna översyn vill Centerpartiet även utreda naturreservat i 

Sticklinge ädellövskog samt Elfviks skogar.  

Centerpartiets motioner 2015 innebar utökat naturreservat i två områden runt 

Kottlasjön. Dels vid Kottla Gård för att skydda skogsområdet som enligt 

naturinventering som utfördes av Vectura år 2013 innehåller ett flertal rödlistade 

arter och har höga naturvärden. Dels om att utöka naturreservatet söder om 

Kottlasjön med 200 meter från reservatets östra gräns vid Breviksbadet till 

Kottlasjöns sydspets som enligt Ekologigruppens naturvärdesinventering 2013 

bland annat skulle införliva ekområden med höga och högsta naturvärden i den 

södra delen.  

I svaret som fastställdes i fullmäktige i november 2015 svarade 

Kommunstyrelsen att de ansåg att den föreslagna utökningen av naturreservatet 

borde avvaktas i väntan på att frågan skulle studeras i samband med att 

föreskrifterna och skötselplanen för naturreservatet ses över. Fyra år senare har 

dock ingen översyn gjorts. 

Centerpartiet har sedan motionen lades fortsatt se vilka områden som bör ges 

naturreservatets skydd. Vi vill därför förutom att staden genomför den översyn 

som utlovades 2015 även undersöker utvidgning av naturreservatet på Mölna 

ängar söder om Lidingöbanan för att skapa ett sammanhängande naturreservat 

som kopplar samman Elfvik-Långängen-Kottla-Mölna med Lilla Värtan söder om 

Lidingö. 

Vi vill även att staden utreder utvidgning av Långängen-Elfviks naturreservat 

genom att införliva värdefulla skogsområden norr om Elfviksvägen, som är en del 

av den regionala grönstrukturen. Det är också en viktig del för rekreation för 

lidingöborna med tillgång till svamp och bär. 

Vi har även sett att det finns värdefull natur i Sticklinges skogar som i stadens 

grönplan bedöms som ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) med 

naturvärden från påtagliga till högsta. Dessa ESKO-områden ska enligt 

miljöbalken så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada 

naturmiljön. I Sticklingeskogen ger ädellövskogen höga naturvärden och område 

med ekskog högsta naturvärdesklassning (se figur 1). Sticklingeskogen är också 

del av den regionala grönstrukturen och att skydda natur i Sticklingeskogen är 

ett steg att säkra det idag svaga gröna samband till resterande grönstruktur. 

Exakt vilka delar som är mest skyddsvärda och hur stort område som ska ingå i 

vårt förslag för naturreservatet Sticklinge skogar behöver utredas vidare men bör 

utgå från den ekskog som bedöms ha högsta naturvärdesklassning.   
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Figur 1 Inventering träd Sticklinges skogar 

Centerpartiet hemställer att staden ska: 

- Utreda utvidgning av naturreservatet norr om Kottla Gård inom området 

som ägs av Lidingö Stad och Lidingö Tomt AB norr och nordväst om 

befintlig bebyggelse som gränsar till Finedalsområdet och mot nuvarande 

naturreservatsgräns ner mot Stockbysjön och Stockbyån (fastigheterna 

Lidingö 9:59, 9:58, 9:57, 9:56, 9:62, 9:255, 9:100, 9:94, 9:95, 9:87, 

9:88, 9:77). 

- Utreda utvidgning av Långängen-Elfviks naturreservatet genom att flytta 

ut gränsen med 200 meter från den östra gränsen vid Breviksbadet fram 

till Kottlasjöns sydligaste spets, vid Mölnaåns ädellövskog. Där 

Lidingöbanan ligger inom denna utökning, föreslår vi att gränsen läggs 

längs spåret (del av fastighet 10:564, 11:338, 11:419). 

- Utreda utvidgning av Långängen-Elfviks naturreservat genom att införliva 

Mölna ängar söder om Lidingöbanan ner till Lilla Värtan (del av fastighet 

11:338) 

- Utreda nytt naturreservat i Sticklinges skogar med utgångspunkt för 

ekskog med högsta naturvärdesklassning (del av fastighet 4:219) 

- Utreda utvidgning av Långängens-Elfviks naturreservat genom att införliva 

skogar med höga naturvärden norr om Elfviksvägen (del av fastighet 

6:105, 6:41, 6:23) 
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