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Samrådsyttrande över RUFS 2050 
 
Stockholms Orienteringsförbund 1) lovordar att det i arbetet med RUFS 2050 läggs stor vikt vid 
tillgången på mark för idrott och rekreation. Vi ser med tillfredsställelse att strategin för tätortstillväxt 
är byggande i anslutning till befintlig bebyggelse nära kollektivtrafik samt att strukturen med 
regionens ”gröna kilar” är en utgångspunkt.  
 
Vad gäller tillgång till naturområden är det givetvis grundläggande att kunna ta sig fram till dessa, 
helst via kollektivtrafik. Men områdena måste även kunna nyttjas - utan alltför stora restriktioner eller 
processer för att få tillstånd. Här efterlyser vi mer analyser och diskussioner om hur olika aktiviteter 
och intressen kan rymmas inom våra naturområden.  Hur ska samhällets avvägningar se ut, mellan å 
ena sidan ”naturskydd/restriktioner” och å andra sidan nyttan av att använda områdena?  
Från orienteringsrörelsens sida tror vi inte att det behöver finnas några stora motsättningar. Vid 
kontakter med myndigheter möts vi dock inte sällan av rigida inställningar och det förefaller ibland 
som att samhällsnyttan av orientering/friskvård knappast vägs in då - eventuell - påverkan på natur 
diskuteras.  
 
Utöver att hantera restriktioner från det offentliga måste orienteringen och andra aktiviteter i våra 
marker agera på ett ansvarsfullt sätt gentemot privata markägare m.fl. Oftast fungerar det senare 
mycket bra men det finns välbelägna marker där markägoförhållandena är en komplicerande faktor.  
 
Sammantaget kan sägas att regionen har gott om naturmarker för idrott och rekreation på ganska korta 
reseavstånd - men att mer fokus måste läggas på att dessa områden kan nyttjas utan alltför stora 
hinder. Detta blir allt viktigare i takt ökad befolkning och för att kunna nå samhällets målsättningar 
kring hälsa och friskvård.  
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1 Distriktsförbund som organiserar 48 st föreningar med 9500 medlemmar. 
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