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Vart tog ekologin vägen i RUFS2050? 

Ekologiska ramar 
Det framhålls förtjänstfullt på sidan 14, punkten 2.1 "En region som är hållbar",  
att "I RUFS 2050 tillämpas ett uppdaterat förhållningssätt till hållbar utveckling: Människan 
är i centrum, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel och en förutsättning för 
hållbar utveckling. Det uppdaterade förhållningssättet betonar att de tre hållbarhetsperspek-
tiven – det sociala, det ekologiska och det ekonomiska – är beroende av varandra och ska 
hanteras tillsammans. Det förtydligar också att hållbar utveckling inte handlar om att skydda 
miljön från människan utan om att skapa goda livsvillkor för alla människor, nu och i fram-
tiden." 
 
Den sista meningen i ovanstående är dock klart tveksamt formulerad då den kan tolkas som 
att RUFS menar att miljön inte skulle utgör en väsentlig del av basen för människans fortsatta 
existens. Människan behöver inse att hon är en del av naturen och inte klarar sig utan stora 
delar av den. Natturens livsuppehållande ekosystemtjänster är förutsättningar för fortsatta 
goda livsbetingelser för människan. Klimateffekterna är ett tydligt bevis på att människan inte 
har insett detta och på senare tid har överskridit flera ekologiska gränser, vilket medför att hon 
riskerar såväl sin egen som övriga arters livsförutsättningar. 
 
Det är samtidigt minst sagt sorgligt att behöva konstatera att av detta kursiverade avsnitt ovan 
syns i praktiken inget i RUFS-dokumentet i övrigt. Vart tog den ekologiska dimensionen och 
ramarna vägen? Basala ekologiska begrepp och diskussion kring hur ekologiska styrfunktio-
ner kan påverka utvecklingen, och vilka begränsningar eller effekter som dessa kan få finns 
inga spår av. 
 
Bristen på fördjupning i den ekologiska sfären och även i den sociala gör att det inte känns 
meningsfullt att lägga kraft på att lämna synpunkter på de olika förslagen i RUFS2050 efter-
som "ekologin sätter ramarna" och dessa ramar och diskussionen kring vad de kan betyda 
saknas så gott som helt i alla RUFS-dokument i samrådsförslaget. Det är en väldig diskrepans 
i "precision"/tyngd mellan olika delar. Ekologin saknas helt och samtidigt får t.ex. transport-
modeller väldigt stort utrymme och tyngd.  
 
RUFS menar att befolkningstillväxten ska fortsätta. Det ses som en naturlag. Ett av argumen-
ten är att det behövs för att få en korrekt åldersfördelning. I ett långsiktigt hållbart samhälle 
kan en mindre befolkning vara viktigare för att fungera. Hur ska samhället nå en långsiktig 
hållbart befolkningsstorlek utan att under en (kortare eller längre) övergångstid passera en 
skev befolkningspyramid ner till en åldersmässigt hållbar befolkningsstruktur.  
 
Ett ganska centralt begrepp i ekologin heter bärkraft (på engelska: carrying capacity). Bär-
kraften är en av de viktigaste ekologiska ramarna och kan till exempel vara den befolknings-
storlek (populationsstorlek) som är långsiktigt hållbar utifrån ett områdes givna förutsätt-
ningar som t.ex. tillgång på föda och möjligheterna att producera denna. Det finns beräk-
ningar1 som anger att 4000 m2 odlingsbar mark behövs per person och år för att kunna produ-
cera det årliga födobehovet i Sverige. Gör man då en sammanställning över hur stor befolk-
ning länets olika kommuner kan föda utifrån befintlig areal åkermark fås en figur som den 
närmast följande (avser år 2010). Länet har, utifrån dessa förutsättningar, en sammanlagd 

                                                 
1 J. Björklund, P. Holmgren o. S. Johansson (2009): Mat & klimat. Medströms Bokförlag. 
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befolkning på cirka tvåhundraåttioen tusen personer. Hur påverkar det resonemangen i 
RUFS? Varför har sådana beräkningar inte utförts och varför förs inga diskussioner kring vad 
de olika planerade befolkningsutvecklingsalternativen för med sig i fråga om sårbarhet, risker 
och hållbarhet? Detta är ju trots allt grundläggande ekologi. 
 
Sveriges möjligheter att producera mat är idag dessutom starkt beroende av tillgång på fossilt 
bränsle och konstgödning från andra delar av världen. Utan sådan tillgång sjunker troligtvis 
den långsiktigt hållbara produktionsförmågan hos jordbruksmarken. 
 

Ekologiskt hållbar max-storlek på befolkning utifrån tillgång på 
odlingsbar mark i respektive kommun och hela länet år 2010 

(Stockholms län)
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Diagrammet ovan visar att den ekologiska bärkraften avseende befolkningsstorlek i respektive 
kommun och länet i de flesta fall är betydligt mindre än dagens storlekar på befolkningen i de 
respektive kommunerna och länet. Observera att för Danderyds, Solnas, Stockholms och 
Sundbybergs kommuner är den ekologiskt hållbara befolkningsstorleken lika med noll efter-
som dessa kommuner officiellt inte har någon odlingsbar mark. Vad bör detta betyda detta för 
den fortsatta hållbara utvecklingen? Vilken sårbarhet byggs in i utvecklingen genom att aktivt 
satsa på en befolkningsutveckling som vida överstiger vad kommunen och länet kan skaffa 
fram mat åt utifrån egna resurser? Vilka risker innebär detta? Varför finns inte denna typ av 
resonemang med? Ekologisk bärkraft bör definitivt vara ett av fundamenten i underlaget och 
utvecklingsalternativen bör relateras till bland annat förhållanden som dessa. 
 
Följande diagram visar hur många gånger större befolkningen var år 2010 än vad som är håll-
bart baserade på samma underlag. För Danderyd, Solna, Stockholm och Sundbyberg kan inte 
en korrekt siffra anges då kommunerna officiellt saknar odlingsbar mark. 
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Hur många gånger större befolkningen är än vad kommunen/länets 
odlingsbara areal medger (år 2010)
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Notera att endast Norrtälje kommun har tillräckligt med odlingsbar mark för att försörja sin 
egen befolkning. Stockholms län har en befolkning som är 7,3 gånger större än vad länet kan 
föda enligt denna bärkraftindikator. Nacka kommun har en befolkningsstorlek som är nästan 
95 gånger större än vad som är ekologiskt hållbart! Fem kommuner har befolkningsstorlekar 
som är mer än 50 gånger större än vad som är hållbart. Detta borde vara en faktor som för-
anleder djupare diskussioner i planeringen. Är verkligen planeringen i kommunerna och länet 
hållbar ur ekologisk synvinkel? Varför diskuteras inte detta i RUFS? Det är mer än en allvar-
lig brist, i synnerhet som ekologiska ramar sägs ska vara styrande för RUFS. 
 
Utöver att regionen inte har egen matförsörjningsförmåga innebär dagens situation att regio-
nen i stället belastar andra områden i landet och utomlands för att få den behövliga födan. 
Inom parentes kan nämnas att inte ens landet är självförsörjande. Hur hållbart är då detta? 
Eftersom planering endast ska ske inom den egna kommunen eller, i detta fall regionen bör 
dessa förhållanden tydligen framgå och också ställningstagandena för varför planeringen tyd-
ligt fortsätter att planera för en utveckling som stöd i ekologiska förutsättningar och som läg-
ger försörjningsbördan på andra områden utanför planområdet utan att dessa informeras om 
planeringen och de krav som denna innebär. Det är väldigt svårt att se var den ekologiska 
hållbarheten finns i RUFS. 
 
Mark- och vattenområden och deras produktionsförhållanden och ekosystemtjänster utgör 
basen för det mänskliga livet. De senare tas dock för givet att de ska fortsätta att fungera utan 
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att man för något resonemang om hur stora områden och vilka typer av dem som måste sparas 
för att garantera dessa tjänster och deras arters livsförmåga.  
 
Sidan 15 "2.2 En resilient region 
Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att stå emot eller hantera olika störningar och 
förändringar, återuppbygga viktiga funktioner och vidareutvecklas. Det handlar också om att 
kunna vända kris till möjlighet. För ett ekosystem, till exempel en skog, kan det handla om 
återväxt efter stormar, bränder och föroreningar. För ett samhällsystem kan det handla om att 
hantera naturkatastrofer, större olyckor och ekonomiska eller samhälleliga kriser. Resiliens är 
ett centralt förhållningssätt i RUFS 2050."  
Kommentar: Att planera för en utveckling som går utöver de ekologiska gränserna/ramarna 
och som baseras på att resurser från omvärlden behövs för att underhålla regionen är en lång-
siktigt allvarligt riskfylld aktivitet i sig. I RUFS syns inget som visar hur detta sett ur ett håll-
barhet- och sårbarhetsperspektiv har diskuterats kopplat till ekologiska ramar. Har man verk-
ligen förstått vad resiliens betyder? 
 

Hushållning med mark- och vattenområden 

Markområden 
Området som RUFS behandlar är en betydande del av Svealands sprickdalslandskap, ett 
globalt ganska unikt område, där de av inlandsisen slipade berghällarna utgör ett karakteris-
tiskt inslag. Sedan mitten på 1800-talet då moderna sprängmedel började användas har detta 
landskap drastiskt förändrats genom sprängning av gropar för husgrunder, rör- och vägdrag-
ning samt för annan infrastruktur (se bilderna 1 - 3). Resultatet har blivit ett landskap där, i 
synnerhet de centrala delarna av regionen, uppvisar irreversibla skador i berggrunden över 
merparten av markytan på ett sätt som "bildligt" kan liknas vid effekten av ett hagelskott på 
ett djur. Under nästan varje hus/byggnad finns ett hål lika stort som byggnadens bas men som 
kan vara från knappt en meter upp till flera våningar djupt. Därtill finns långa nedsprängda 
rännor för el-,  vattenledningar, vägar och en del annan infrastruktur. Sprängningarna före-
kommer nästan över betydande delar av stadsdelarna och över stora delar av flera kommuner 
och var för sig har de flesta klassats som "ingen betydande miljöpåverkan" vid miljöpröv-
ningar. Dessa gropar påverkar grundvattenförhållanden och ger för alltid helt annorlunda för-
utsättningar för framtida växt- och djurliv och påverkar framtida möjligheter att röra sig i 
landskapet. Idag är det dessutom vanligt att garage placeras under de nybyggda husen. Detta 
ger ännu större negativ påverkan på berggrunden och landskapet! Ändå bortses helt från den 
ackumulerade effekten och påverkan på landskapet! Idag är det svårt att i de centrala kommu-
nerna hitta större sammanhängande oförstörda områden med ursprungliga berghällar bevarade 
intakta. Med planerad befolkningsökning och ökad bosättning även i de mer perifera kommu-
nerna kommer detta problem att öka i hela regionen såvida detta inte lyfts upp som ett starkt 
landskapsändrande inslag i samhällsbygget. Den i RUFS föreslagna utökade befolkningsök-
ningen kommer därför på de flesta håll att innebära ytterligare söndersprängning av det inter-
nationellt unika landskapet ökar den snabba förstörelsen som nu pågår.  
 
Som exempel för att tydligare belysa problematiken i ovanstående tar jag exemplet Bagar-
mossen, en fortfarande "grön" stadsdel som började byggas kring början på 1950-talet i ett 
område karakteriserat av hällmarkstallskog och som anses glest bebyggd. Enligt en flygbild 
tagen den 13 september 2007 (från Google Earth) var antalet huskroppar i Bagarmossen då 
ungefär 640 stycken. Idag har det redan blivit fler. Hålen i berggrunden som behövts för dessa 
varierade i storlek från ungefär 12 x 107 meter (en yta på ca 1280 m2) ner till cirka 7 x 14 
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meter (ca 85 m2). En ungefärlig genomsnittlig storlek på bortsprängd bergyta är omkring 500 
m2 utifrån en visuell bedömning av hustyperna i stadsdelen. Det innebär att ungefär omkring 
16 procent av stadsdelens markyta år 2007 var söndersprängd för att ge plats enbart för hus-
kroppar. Husen är dessutom spridda ganska jämnt över ytan vilket gör att få delar av stadsde-
lens yta sparas orörd. Det gör att i genomsnitt var 55:e meter ligger centrum på en grop med 
ett djup från några decimeter till många meter. Ett effektivt sätt att massakrera landskapet. 
Exemplet tar samtidigt inte hänsyn till sådan sprängning som utförs för att dra ledningar och 
vägar. Med dessa medräknade är den irreversibla landskapspåverkan ännu större, troligen 
närmare 25 procent eller mer, och det gör att den samlade effekten av sprängningarna defini-
tivt har en betydande påverkan på det lokala landskapet för "all framtid" och skapar stora 
oläkbara sår. Hur ser ett sådant landskap ut i en framtid då platsen kanske används på annat 
sätt? Vilka slags landskap kan uppstå på en sådan "massakrerad" unik berggrund? Det krater-
landskap som idag döljs under ytan (huskropparna), och jordutfyllnad med jord som ofta har 
sitt ursprung från annat håll, har skapats på en tidsperiod på bara drygt femtio år! Exemplet 
Bagarmossen är dessvärre inte unikt utan snarare regel med dagens samhällsbyggnad. Många 
stadsdelar på berggrund i Stockholm och andra kommuner i länet är ännu mer tätbebyggda än 
Bagarmossen. Var finns hållbarhets- och hushållningstänket? De förefaller väldigt avlägsna! 
Problematiken berörs inte alls i RUFS! På många håll skapar dagens byggsätt vertikala bergs-
sidor, riktiga stup, på flera meter till flera våningar i ett landskap som tidigare saknade sådana 
(se bild 1 och 2)! Hur bör man bygga, var och på vilket sätt för att ge så liten påverkan som 
möjligt på landskapet? Nu sprids byggandet överallt. Bygg mest på marken och inte i den! 
 

 
 
Bildexempel 1 på en genom sprängning skapad hög vertikal bergvägg där berggrunden tidi-
gare var mjukt rundad och helt i avsaknad av stup. Sköntorpsvägen, Årsta, 2016-06-01. 
 

Skydd av natur och försiktighetsprincipen 
För att samhället långsiktigt och hållbart kunna fortleva och utvecklas är det viktigt att inte 
förstöra och förbruka de ekosystem och -tjänster som är basen för människans överlevnad. I 
internationella sammanhang har det överenskommits att minst 17 procent av markområden 
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bör skyddas för att trygga djurs och växters livsförutsättningar. För havsområden har reger-
ingen föreslagit att tio procent ska skyddas. Eftersom kunskapen om var viktiga områden 
finns och i vilken omfattning de är permanent viktiga är dålig så bör försiktighetsprincipen 
användas och större områden bör tills vidare avsättas. Det kan visa sig behövligt framöver. 
 

 
 
Bildexempel 2 på en genom sprängning skapad mycket hög vertikal bergvägg, cirka 7 vå-
ningar. I detta fall har visserligen delar av berget tidigare sprängts bort. Men permanenta sår 
blir det likafullt. Bilden visar området strax väster om Årstabroarna på Liljeholmensidan, 
2016-08-04. Exemplen är tyvärr inte undantag utan snarare regel i dagens samhällsbyggnad. 
 

 

Bild 3. Bilden till vänster 
visar delar av Albyberg-
mrådet i Haninge där en 
företagspark nu skapas. 
Här har en gigantisk yta 
röjts på skog och de fö-
rekommande bergknal-
larna sprängts bort för 
att få plan mark att byg-
ga på. Ett tydligt exem-
pel på ohållbar markan-
vändning. De framtida 
förhållandena på platsen 
avviker totalt från för-
hållandena innan bygg-
nationen började. 
Exemplet är inte unikt. 
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De gröna kilarna är på många håll utsatt för intrång och avbrott. Det är inte minst mycket på-
tagligt i Stockholm där de sammanhängande grönstråken krymper och på många håll bryts av 
så att rörelsemöjligheten för omöjliggörs eller allvarligt förhindras och sambanden allvarligt 
störs. Ett tydligt exempel och illavarslande exempel är området mellan Årstaskogen och Ham-
marbyskogen 
 
Här kommer även frågan om strandskydd in. Utöver det starka exploateringstryck som finns i 
såväl sötvattenområden som i kustområden på att bygga vid och på stränderna måste man 
komma ihåg att vattenbiotoper, i mycket större utsträckning än landmiljöer, är mycket tydli-
gare djupzonerade och har en begränsad djuputbredning. De är i praktiken linjelandskap. 
Vissa zoner är bara cirka en halv meter djupa! I långgrunda områden kan sådan områden vis-
serligen ta upp en ganska stor areal men generellt är sluttningen på stränderna så kraftig att 
den samlade arealen lokalt och regionalt är kraftigt begränsad. Strandnära ingrepp och till 
exempel erosion från båtar och fartyg kan därför snabbt förändra och slå sönder de strandnära 
livsmiljöerna på i synnerhet sådana strandsträckor där bottenmaterialet är lätteroderat, som 
t.ex. morän, grus, sand och lera. Hur tas hänsyn till detta i bebyggelseplanering, strandskydds-
dispenser m.m.? Vilka försiktighetsåtgärder mot sådan påverkan ryms i RUFS? 
 
Överuttag av drickbart grundvatten är "regel" i stora delar av kustområdet och skärgården. 
Försaltning av grundvattnet som följd av detta överuttag är vanligt. I flera kommuner löses 
detta problem med att dra fram kommunalt vatten (och avlopp) från avlägsna vattenreservo-
arer. Samtidigt medför denna lösning ofta stora ingrepp i den känsliga berggrunden och 
totalmiljön. RUFS bör tydligare förorda lösningar som leder till att landskapet kan brukas 
hållbart utan att förbrukas och därför framhålla vikten av långsiktigt hållbara lösningar som 
ger minimal påverkan och inte irreversibla skador.  
 

Skärgården 
Stockholms skärgård rymmer ungefär en fjärdedel av den svenska östersjökusten (= längd 
strand). Detta innebär att regionen har ett betydande ansvar för livs- och fortplantningsut-
rymmet för de marina organismer som är beroende av regionens strandområdena för sitt liv 
och fortplantning. Effektiva, snabba kommunikationer i skärgården riskerar att (och har re-
dan) erodera sönder många viktiga erosionskänsliga strandområden och ge dessa annorlunda 
artsammansättningar, eller gör det redan idag. Detta kan dock undvikas om effektiva skydds-
åtgärder i form av reglering av hastighet, avstånd till stränder för de rutter genomförs och 
större krav ställs på vågreducerande utformning av fartyg/båtar som trafikerar området. No-
tera att detta gäller i synnerhet de områden som har lätteroderande bottenmaterial och där den 
naturliga vindgenererade vågeffektens erosionsverkan är mindre än vad fartygstrafikens vågor 
skapar. 
 
Ramdirektivet för vatten ställer stora krav på att god ekologisk status ska nås i limniska och 
marina vattenområden fram till år 2021. Med undantag för Kanholmsfjärden har inget annat 
marint vattenområde uppnått god ekologisk status. Med den planerade befolkningsökningen 
kommer belastningen på havsområdena att öka ytterligare såvida inte kraftfulla åtgärder vid-
tages i reningsverk och andra påverkansfaktorer. Det krävs betydande insatser för att uppnå 
önskad status. Hur detta tänks klaras framgår inte av RUFS. Vad betyder Weser-domen i detta 
sammanhang? 
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Stockholms innerskärgård är ett unikt estuarieområde med få motsvarigheter sett på en euro-
peisk skala. Enda någorlunda motsvarande område är området utanför Auraåns utflöde i Åbo 
skärgård. Förhållandena för djur- och växtlivet i Stockholms innerskärgård är inte bra. Utöver 
belastningssituationen är även stränder och bottnar i stor utsträckning fysiskt påverkade av 
mänskliga ingrepp. Detta estuarieområde behöver återställas för att bli den speciella livsmiljö 
för växter och djur som detta estuarium utgör, en i grunden unik miljö.    
 

Ekologiska ramar? 
I samrådsförslaget av den regional utvecklingsplanen dyker ordet ekologisk (ekologi, ekolo-
gisk, ekologiskt, ekologiska) sammanlagt tjugotvå gånger i texten eller i bilder (åtta av dessa). 
I "Förslag till samlad konsekvensbeskrivning" dyker samma ord upp totalt endast fyra gånger. 
Med tanke på att ekologin sätter ramarna, så som det sägs, är det ett klent resultat. Ordet bär-
kraft, ett viktigt ekologiskt begrepp, saknas helt i båda dokumenten. Ordet produktionsför-
måga förekommer bara en gång i konsekvensbeskrivningen och saknas helt i utvecklingspla-
nen. Ordet "matproduktion" saknas helt i plandokumentet och i konsekvensbedömningen. 
 
Det saknas också en diskussion om vilka sårbarheter som byggs in i det framtida samhället 
med en planering som baseras på ett behov av olika former av resursers som vida överstiger 
vad som finns inom planområdet. Det talas visserligen om hushållning med naturresurser men 
den uppenbara bristen på flera av dessa samt överutnyttjande och destruktiv användning av 
andra diskuteras inte på ett sätt som visar att man förstått vilka konsekvenser och vilken sår-
barhet som detta kan och redan har genererat. 
 
Sida 33 i Konsekvensbedömningsdokumentet: Citat: "Innehållet i dessa överenskommelser 
och program har inte synliggjorts i samrådsförslaget vilket gör det svårt att bedöma om de i 
sin enskildhet respektive tillsammans utgör en god hushållning av länets mark- och vatten-
resurser. Att flera viktiga markanavändningsfaktorer2 saknas i det planförslag som nu förelig-
ger, till exempel hur de områden som är av riksintresse ska beaktas, gör att det inte är möjligt 
att sammantaget bedöma samrådsförslagets inverkan på hushållningen med mark och vatten. I 
de delar där samrådsförslaget helt överensstämmer med RUFS 2010 bör dock god hushållning 
kunna uppnås. Dock förutsatt att de behov som nu har identifierats inte i någon väsentlig me-
ning avviker från vad som varit aktuella vid den tidigare bedömningen."  
Kommentar: Om byggnadsmetoder för bostäder och övrig infrastruktur inte starkt ändras 
kommer regionens landskap och miljöer att förändras i stället för att brukas uthålligt. Det 
krävs ett mycket starkare tryck på att bygga på och i landskapet så att strukturer som kräver 
sprängning och bergmassor eller liknande som fyllning i betongkonstruktioner minimeras. 
Cementframställningen är en globalt sett starkt CO2-avgivande produktion (cirka 5 procent av 
de samlade utsläppen) och konstruktioner med alternativa och mer hållbara och eller förnyba-
ra material bör tydligare prioriteras. Det sätt som merparten av byggnader i länet idag byggs 
med, med sprängning av berggrunden, leder till fortsatt ohållbar markanvändning som till 
övervägande delen kan ersättas av mer hållbara sådana. Landstinget och länets kommuner 
borde fortsättningsvis ställa mycket högre krav på alternativa, hållbara byggmetoder och -
tekniker och inse att dagens byggmetoder är allt annat än hållbara.. De kräver dessutom 
tillgång till råvaror och energi som mestadels produceras utanför regionen. 
 
På sidan 19 i samrådsförslaget står i en ruta vad RUFS 2050 regleras genom. Enligt vad som 
står där "Enligt 7 kap. 6 § PBL ska en regionplan vara vägledande för beslut om översiktspla-

                                                 
2 Ordet är felstavat i originaldokumentet. 
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ner, detaljplaner och områdesbestämmelser. I lagen om regionplanering för kommunerna i 
Stockholms län hänvisas flera gånger till bestämmelser om regionplanering i PBL." 
Kommentar: Om man studerar kommunala planer framtagna efter tidigare RUFS-ar så brister 
de genomgående i tydlighet avseende hushållning med mark- och vattenområden samt om 
sådant som ekologisk bärkraft och därtill kopplad sårbarhet och risker. RUFS-en bör vara 
mycket tydligare i dessa avseenden. RUFS-en bör framhålla vikten av hushållning och att 
mark- och vatten ska kunna brukas utan att förbrukas. Så gott som samtliga planer föresprå-
kar, outtalat, ett samhällsbygge som konsumerar dessa resurser i stället för att bruka och vårda 
dem. Synsättet att vi har marken och vattnet till låns av framtida generationer finns inte. Sna-
rare är synsättet att det gäller att förbruka resurserna snabbt så att de ger hög avkastning. För-
siktighetsprincipen finns inte nämnd en enda gång i samrådsförslaget! Det krävs mycket nytt i 
RUFS 2050 innan den kan anses vara färdig och få ligga till grund för regionens utveckling. 
Bristerna är alldeles för stora i samrådsförslaget. Det är dessutom beklämmande att den 
myndighet som har ansvaret för att övervaka hushållningen med mark- och vattenresurser, 
statliga Boverket, inte har någon sådan uppföljning. Hur följs detta upp i regionen? Hur 
mycket har hushållningsaspekterna i detta avseende verkligen diskuterats i underlaget till 
RUFS? Vad borde försiktighetsprincipen innebära i dessa sammanhang? I huvuddokumentet 
finns ordet "hushållning", eller sammansättningar där det ingår, endast på sju ställen. 
 
På sidan 20 hänvisas till "En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 
2015-2020". Det dokumentet saknar också helt ekologiskt perspektiv. Orden ekologisk, be-
folkningsstorlek, population, bärkraft, försiktighetsprincip, resurstillgång och begränsningar 
finns till exempel inte alls med i dokumentet. Samtidigt förekommer ordet "tillväxt" 362 
gånger och "hållbar tillväxt" fjorton gånger. Hållbar tillväxt förutsätter också att tillväxten är 
hållbar ur ett ekologiskt perspektiv. Ekologin sätter ju ramarna. Men när ett ekologiskt per-
spektiv saknas även här kan man undra hur stabil och lämplig strategin är för tillväxtpoliti-
ken? 
 
Var kommer ekologin in i de parallella processer som hänvisas till på sidan 20 under punkt 
3.2? Finns den med överhuvudtaget? 
 

Sammanfattning 
Bristen på skrivning och diskussion kring hur ekologiska ramar påverkar övriga ben är så all-
varlig att RUFS2050 behöver omarbetas kraftigt med det synsättet som bas innan ett färdigt 
dokument presenteras. Den ekologiska dimensionen saknades redan i RUFS2010. Men nu 
hävdas att i RUFS2050 sätter ekologin ramarna. Det framgår inte på något sätt att det synsät-
tet har funnits med i framtagandet av materialet! Materialet måste därför omarbetas så att det 
ett synsätt med ekologiska ramar tydligt framgår i dokumenten innan ett färdigt RUFS före-
ligger. Kritiska och kanske dimensionerande faktorer som befolkningsstorlek, ohållbar mark-
användning, matproduktion, säkrande av ekosystemtjänster med mera måste diskuteras 
mycket mer ingående och sårbarheter som kan tänkas uppstå genom framtagna förslag måste 
lyftas fram mycket tydligare. Ekonomin i regionen, liksom sociala frågor, är beroende av ett 
långsiktigt hållbart nyttjande och anpassning till de ekologiska ramarna. De sätter faktiskt 
ramarna, som det så förtjänstfullt står. Synd att innebörden av det inte på något sätt framgår i 
dokumenten. 
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Stockholm den 26 september 2016 
 
Gunnar Aneer 
Klarälvsvägen 34 
128 44 Bagarmossen 
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