




Gemensamma synpunkter på samrådsförslaget RUFS 2050 

Kilsamverkan i Angarnkilen, Bogesundskilen och Rösjökilen  2016-06-21 

Utifrån en workshop som hölls den 24 maj 2016 har ett antal gemensamma ståndpunkter kring 
samrådsförslaget för RUFS 2050 arbetats fram. Dessa kan ses som Kilsamverkans samlade syn på 
förslaget och ge input till kommunernas och föreningarnas remissvar till Tillväxt- och 
Regionplaneförvaltningen. Samrådstiden är april tillochmed september 2016. 

 
• Permanent samverkan kring kilarna föreningar och kommuner viktigt. Vi efterlyser tydligare 

stöd för sådan samverkan och en plattform för de olika samverkansgrupperna att mötas och 
byta erfarenheter. 

• Kommunernas arbete med lokal grönstruktur till och från kilarna är viktigt. Både för 
biologiska värden men också för att ”hitta ut” i kilarna. 

• Genom att få tydligare vägledning om hur kommuner ska hantera konflikten mellan 
grönstruktur och ny bebyggelse kan kilarna få högre status. RUFS 2050 bör också visa en 
viljeriktning genom hela dokumentet att kilarna skall värnas och att all exploatering 
(bebyggelse, vägar och annan exploatering) som påverkar kilarna negativt skall undvikas. Där 
regionalt viktiga strukturer måste komma till inom kilarna skall detta motiveras och beskrivas 
på vilket sätt det kan göras utan att skada viktiga kopplingar inom kilen.  

• Tillgänglighet till grönkilarna, både fysisk och mental tillgänglighet är viktigt att belysa. Vikten 
av den gröna strukturen för människorna som bor i regionen både för att det är attraktivt att 
bo nära grönska men också för folkhälsoaspekter och friluftsliv. Grönstrukturens vikt för 
hälso- och sjukvård borde i detta sammanhang belysas tydligare som en prioriterad åtgärd. 

• Kulturmiljön i kilarna bör lyftas. Detsamma värdet av jordbruksmark och jordbruksmarkens 
ekosystemtjänster som riskerar att minska när jordbruksmark bebyggs.  

• Det är viktigt att ansvaret för de olika målen som satts upp fördelas. Detta för att göra det 
möjligt att följa upp och att det blir mer konkret vem som skall genomföra vad.  

• En tydligare koppling till regionala och nationella miljömål skulle vara önskvärd. Genom 
exempelvis en tydligare koppling till Strategi för ett rikt växt- och djurliv från Länsstyrelsen 
och andra handlingsplaner ges den konkretisering av vad som skall genomföras som man kan 
sakna på RUFS-nivå.   

• Värdet av strandskyddet i regionen bör lyftas. 
• Den nya modellen för hållbarhet uttrycker att det ekologiska skall vara ramen vi ska förhålla 

oss till. Det kan finnas en risk att ekosystemtjänster som människan normalt inte ser glöms 
bort. 

• Begreppet biologisk mångfald bör beskrivas i begreppslistan i inledningen av dokumentet.  
• Kilarna ska skyddas men det står inte hur. Genom att RUFS inte är bindande ger inte detta 

mycket vägledning eller tyngd till detta krav om inte en tydligare beskrivning om ansvar och 
genomförande finns med. 

• Kopplingen mellan olika mål och strategier är oklar. Ett exempel är resiliens och grönstruktur. 
Hur de relaterar till varandra är otydligt men mycket viktigt. 

• Arbete med kilarnas svaga samband bör prioriteras. Kompensation skall ske om dessa 
påverkas negativt. 


