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   Stockholms läns landsting 

Remiss RUFS 2010- Bedömning av aktualitet och 

användbarhet (Dnr LS 1304-0578) 

Skogsstyrelsen anser att RUFS vision och mål fortfarande kan tolkas som ett 

enhetligt och samlat dokument. Vi vill dock peka på en del verksamheter och 

aktiviteter som vi anser bör förtydligas. 

I vardagen framstår Stockholms län som ett storstadslän med all den 

problematik som beskrivs i RUFS 2010. Det som inte framgår tillräckligt klart 

är att jord- och skogsbruk är markanvändningsformer som i hög grad präglar 

landskapet och som i hög grad är en förutsättning för att ambitionsnivån för 

natur, kultur och friluftsliv ska kunna nås. Stockholms län har mycket höga 

värden i dessa avseenden och förutsättningarna för bevarande, hänsyn och 

skötsel skapas i dialog mellan myndigheter, markägare och representanter för 

jord- och skogsbruket. 

Skogsstyrelsen använder RUFS indirekt främst i arbetet med områdesskydd 

men även i den vardagliga hanteringen där vi särskilt fokuserar på skogar med 

särskilda värden för friluftslivet. Här bör uppmärksammas en del nyheter som 

initierats via regeringsuppdrag, främst då Skogsrikets fyra grenar som bl.a. 

handlar om hållbart brukande av skogen samt upplevelser och rekreation. 

Parallellt med detta växer nu ett nationellt skogsprogram fram. 

Även om utmaningarna i RUFS fortfarande känns relevanta för 

Skogsstyrelsens del så står ambitionsnivåerna inte i relation med de egna 

resurserna vilket leder till svårigheter med att säkra värden för framtiden. En 

ambitiös utvecklingsplan blir därmed nära nog inaktuell och visar inte fullt ut 

svagheter som beror av resursbrist. 

Vi har förståelse för att väldigt många verksamheter i Stockholms län väger 

avsevärt tyngre än brukandet av skogsmark som Skogsstyrelsen ansvarar för. I 

ett längre perspektiv är det dock inte osannolikt att en kraftigt expanderande 

region blir alltmer beroende av tillgång på skog och mark. 

På Skogsstyrelsens vägnar 

Sören Nissilä 

 


