
 

 

Danderydscenterns ledamöter reserverar sig mot 

kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2022 att avslå 

vår motion om att starta ett arbete med att plantera och 

återplantera ekar inom Danderyds kommun. 

  
Danderydscenterns ledamöter reserverade sig till förmån för 

Christer Lidgards (C) yrkande om bifall till motionen. 

 

Bakgrund 
Danderyds kommun består till stora delar av före detta skogsmark, 

åkermark och betesmark. Under de senaste hundra åren, då 
kommunen har genomgått en förvandling från att bestå av ett  antal 

gårdar och ett slott med tillhörande marker, till att vara en mycket 
tätbebyggd kommun, har många naturvärden gått förlorade. 

 
En följd av utvecklingen, både i dåtid och nutid, har bland annat varit 

att stora träd har fått lämna plats för bebyggelse och vägar. Av de 
klassiska betesmarkerna med ekar syns i dag vissa spår bland annat 

kring Ekeby gård, men de flesta områden med ekbestånd är kraftigt 
reducerade eller helt borta.   

 
Särskilt de senaste tio åren har många träd fällts i Danderyd, på 
initiativ av tekniska kontoret - Det har ofta varit oklart varför - 

nämndbeslut har inte funnits.  Det gäller inte bara lövträd i allmänhet 
(Cedergrenska parken, Nora torg, Scoutparken, Hamnparken), utan 

även till stor del ekar - på kommunens mark och nu till sist även på 
privat tomtmark. 

 
Ekar har en särskilt karaktärsbildande egenskap i ett landskap, och 

uppskattas mycket av allmänheten för dess estetiska värden, men 
också för att de skapar en känsla av tidlöshet och en koppling både 

bakåt och framåt i tiden.  Det är de träd som i vårt klimat kan bli allra 
äldst. 

 
Eken är långsamväxande, och vid plantering av en ek är det ett faktum 

att den som planterar inte kommer att få se den fullstor i all sin prakt - 
om ens halvstor.  Desto större är anledningen för en kommun som 
Danderyd att återuppta den plantering, vård och planering för framtida 



ekbestånd, som ägde rum för flera hundra år sedan och som dagens 
Danderydsbor får njuta frukten av.  
 

Det var med insikt om ekens särskilda egenskaper, värden och 
långsamma tillväxt, som tidigare markägare och styrande skapade 

nuvarande Danderyds värdefulla ekbestånd åt kommande 
generationer. 

 
Med hänvisning till ovanstående hade Danderydscenterns 

fullmäktigegrupp föreslagit att fullmäktige skulle uppdra åt 
berörda organ  

 
att starta en process i vilken plantering av ek på kommunens 

marker genomförs, för att ersätta fällda träd och sammantaget 
utöka ekbeståndet inom Danderyd. 

 
 
Lovisa Eriksson (C) 
I Siv Sahlströms (C) frånvaro t.f. gruppledare 


