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Remissvar över samrådsförslag RUFS2050, TRN 2016-0047 
 
 
Stockholms Naturskyddsförening (nedan föreningen) ger här sina synpunkter på RUFS2050.  

 
 
Miljökonsekvenser  
 Föreningen har studerarat samrådsförslaget främst ur ett miljö-och klimatperspektiv. Vi har tagit del 
av konsekvensbedömningen och delar följande bedömning: ”(s)amrådsförslagets övergripande 
karaktär gör att dess konsekvenser för naturmiljö, kulturmiljö och ekosystemtjänster blir mycket 
svåra att bedöma.” Föreningen instämmer också i att det behövs tydliga och konsekventa 
ställningstaganden. Detta saknas vilket gör RUFS2050 tappar i tyngd, men vi förstår samtidigt 
dilemmat; går RUFS2050 för hårt fram kommer inte kommuner att ta hänsyn till vad som står. För 
stor hänsyn ska dock inte tas till de som vill ha översiktliga formuleringar i RUFS för det skapar en 
osäkerhet för många andra som vill ha tuffare formuleringar i regionplanen som de sedan kan 
implementera i sin kommun/företagspolicy etc.  
 
Konsekvensbedömningen återger att det finns en risk för ”påtaglig påverkan på regionens 
naturmiljöer när en stor mängd bebyggelse och transportinfrastruktur ska tillföras under kort tid”.  
Detta ställer sig föreningen bakom och kan tillägga att detta gäller inte minst Stockholms stad. Längre 
ner i denna remiss kommenteras strukturplan B och där preciseras att regionplanen lämnar öppet för 
minst två tänkbara scenarier ifall strukturplan B tillämpas. Strukturplan B scenario 1 ligger i linje med 
en klar påverkan på naturmiljöer.  
 
Exempel på en målkonflikt i regionen är att bygga fler tvärförbindelser i regionen och att värna den 
gröna infrastrukturen i de gröna kilarna. Föreningen anser att den gröna infrastrukturen måste ses 
utifrån att den ligger där den ligger, det går inte att flytta natur med höga natur- och 
rekreationsvärden. Alltså, måste den bebyggda miljön anpassa sig efter de gröna kilarna. Det betyder 
dock inte totalstopp för tvärförbindelser utan det betyder ett glasklart krav på 
ekodukter/faunapassager/landskapsbroar när tvärförbindelser byggs i de gröna kilarna.  
 
Vägprojektet Södertörnsleden har pågått länge och det förefaller vara känsligt om RUFS2050 går in 
och har för starka ställningstagenden här. Enligt vår mening skulle det emellertid vara rimligt om 
RUFS2050 gick in och belyste konflikten mellan Södertörnsleden och Hanvedenkilen. Regionplanen 
kunde ta avstamp i sitt uttalande i ”att de gröna kilarna ska bevaras” och sedan ta det ett steg till, 
vilket då skulle innebära denna formulering exempelvis: Byggandet av Södertörnsleden i sin 
nuvarande form går emot regionplanens målsättning att de gröna kilarna ska bevaras, varför leden 
bör gå i tunnel eller att nuvarande väg breddas. Det vore bra om regionplanen var helt konsekvent i 
sin hållning, vilket då kan innebära att ännu inte färdiga infrastrukturprojekt ifrågasätts i sin 
utformning direkt eller indirekt. 
 
 
 
  



De gröna kilarna bör ges en mer framskjuten roll  
Föreningen anser att Stockholmsregionen har en unik kvalitet med sin stjärnformighet som ger 
närhet till högkvalitativ natur för väldigt många människor i regionen. De gröna kilarna behöver 
emellertid backas upp än mer. Det behöver klargöras att tätortsnöra natur är bra för den regionala 
tillväxten. De gröna kilarna kan vara neutrala mötesplatser mellan människor om kommunerna satsar 
pengar som stimulerar rekreation/odling/motion i de gröna kilarna.  
 
Föreningarna uppskattar om RUFS2050 kunde förklara att en barriär bör ses som ett fysiskt element 
som inte går att ta sig över, i regel skapat av människan. Barriärer mellan bostadsområden utgörs av 
vägar/järnvägar/instängslade verksamhetsområden och liknande, dock inte av gröna kilar. Gröna 
kilar är öppna dygnet runt och är i regel genomkorsade av grusvägar och stigar. Således är det fullt 
möjligt att ta sig från punkt A till punkt B tvärs över en grön kil. Brister i ledmarkeringar kan finnas 
som försvårar orientering men då ska detta rättas till av kommunerna. På sidan 60 i samrådsförslaget 
nämns ordet barriär: ”…Länkar ihop regionen genom att bygga bort barriärer mellan 
bostadsområden och utvecklar stråk och mötesplatser i det offentliga rummet som bidrar till möten 
och interaktion mellan människor.” Om social hållbarhet skulle kollidera med grönområden så bör 
regionplanen visa en lösning på detta som innebär att båda ekologisk och social hållbarhet kan flätas 
samman. Att bygga skriva ”bygg bort barriärer” är inte alls en lämplig formulering när det inte 
framgår vad barriär består av, är det en trafikled eller är det en naturskön dalgång?   
 
 
Kommentarer på regionplanens mål  
 
Mål 1 En tillgänglig region med god livsmiljö 
Här kommenterar föreningen två punkter:  
 
Cykelandel 
Föreningen ser mycket positivt på att cykelandelen ska öka till 20 procent. Det förpliktigar och 
innebär kraftiga satsningar i varje kommun där ofta yta från bilister överförs till cyklister. Att 
privatbilister missgynna bilister  
 
Tätortsnära natur  
Föreningen är inte helt tillfreds med att regionplanen enbart tar avstamp i närhet till en grön kil.  
Målet om att ”hälften av regionens invånare har högst 1000 meter till tätortsnära natur i grön kil”, är 
ganska trubbigt. Att bara sätta målet 50 procent borde förklaras, förtätning nära de gröna kilarna 
borde göra att siffan ökar mer. Närhet till naturområden oavsett om de ligger i en grön kil eller inte 
borde också finnas med för att säkra upp tillgången till närnatur. Forskning från professor Patrik 
Grahn i Alnarp pekar på att 1000m är för långt om regelbundna besök i naturen ska bli av. Redan vid 
300m avtar besöken markant (därför har Stockholms stad satt en gröns på 300m till ett grönråde). 
Föreningen efterlyser således också en närmre gräns också, mellan bostad och grönområde, som inte 
behöver vara kopplad till en grön kil.  
 
Föreningen vill hänvisa till rapporten Det regionala arvet (1996), sidan 152, för här preciseras en 
bostadsstandard. Bostadsstandarden innebär enligt rapporten att en person når precis gränsen för 
bostadsstandardsnivå om det finns grönområden på mellan 30-100 hektar på tio minuters 
promenadavstånd och dessutom strövområden på mellan 3-10 km2 inom en halvtimme. 
Områdesavgränsningen på 30-100 hektar skulle kunna appliceras även i RUFS2050. I Stockholms stad 
finns flera naturområden på 30-100 hektar som inte ligger inom en grön kil men som är synnerligen 
viktiga för folks vardagsmotion. Att bygga bort ganska stora grönytor och hänvisa stockholmare till 
Nackareservatet håller inte i praktiken.  
 
Mål 3 En ledande tillväxt- och kunskapsregion 



Föreningen efterfrågar en koppling till Miljömålsberedningens bedömning i SOU 2016:47 av 
näringspolitiken: 

 
”Huvudinriktningen i svensk näringspolitik bör vara att skapa förutsättningar för en 
hållbar ekonomisk tillväxt och förnyelse. Avgörande för möjligheterna att åstadkomma 
detta är en ekonomi i balans och goda förutsättningar för befintliga företag samt 
nyföretagande.” 

 
Därutöver anser föreningen att BNP-måttet är föråldrat och borde bytas ut, vilket då även gäller BRP. 
Regionplanen bör även ta ett kliv framåt och aktivt skriva ut att det är rimligt att BRP få stå tillbaka i 
mindre grad om det blir effekten av en snabb klimatomställning. Alltså om det görs prognoser på hur 
mycket BRP spås öka till 2030 så är det rimligt om ökningen inte blir exakt lika stor med aktiv 
klimatomställning. På kort sikt kan näringspolitiken missgynnas på vissa områden i 
klimatomställningen men på lång sikt så talar mycket för att näringspolitiken gynnas. Alltså, en 
ledande tillväxtregion ska baseras på en hållbar ekonomisk tillväxt.  
 
Miljömålsberedningen framhåller även i SOU 2016:47, sidan 210, ”det positiva sambandet mellan 
klimatåtgärder och regionalt tillväxtarbete”. Detta borde gångas upp av RUFS2050 under målet ”En 
ledande tillväxt- och kunskapsregion”.  
 
Mål 4 En resurseffektiv och resilient region” 
 
I utmaning 4 ”Att minska klimatpåverkan och samtidigt möjliggöra ökad tillgänglighet och ekonomisk 
tillväxt” står bl.a. följande:  
 

”Utmaningen är kritisk i det medellånga till långa perspektivet. För att öka 
tillgängligheten och samtidigt få bort de klimatpåverkande utsläppen krävs såväl 
teknikutveckling och ekonomiska styrmedel som effektiva samhällsstrukturer och 
beteendeförändringar hos regionens invånare.” 

 
Samrådsförslaget signalerar i ovan nämnda utmaning att mycket kraftiga åtgärder måste sättas in för 
att skapa välfärd inom planetens gränser i det medellånga till långa perspektivet.  
 
Föreningen har granskat målen inom mål nummer 4 ”En resurseffektiv och resilient region”. Våra 
kommentarer/ändringsförslag är följande punkt för punkt:  
 
Punkt 1:  Utsläppsmålet verkar inte klart då landstinget ska ta fram en ny klimatfärdplan. Ändå 

har en siffra tagits fram till samrådet: ”De direkta utsläppen av växthusgaser ska vara 
mindre än 2,3 ton per invånare”. Varför just 2,3 ton nämns som ett gränsvärde finns 
ingen motivering till, vilket är en klar brist.  

 
 Föreningens uppfattning är att det verkar för defensivt att ha målet lägre än 2,3 ton 

per invånare till 2030 när utgångsläget bara är 0,7 ton högre (3 ton per invånare).  
 
Punkt 2:  Föreningen välkomnar att utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv 

finns med. En halvering till 2030 jämfört med idag är förmodligen ett tufft mål då det 
kräver en omfattande samverkan med olika samhällsaktörer, inte minst den privata 
sektorn, för att ta steg framåt.  

 
Punkt 3 Att ta ett helhetgrepp om hela regionen är rätt väg. Förslaget är nu: ”Den totala 

energianvändningen i Stockholmsregionen ska uppgå till högst 40 TWh”. Detta innebär 
en minskning med 20 procent jämfört med idag, utgångsläget är 50 TWh. Föreningen 



bedömer att teknikutvecklingen går mycket fort fram kommande år gällande att 
minska energianvändningen varför samrådsförslaget bör vara ännu mer offensiv här 
för att sätta press på kommunerna i regionen. Samrådsförslaget bör studera om det är 
orealistiskt att energianvändningen i Stockholmsregionen högst ska uppgå till 30 TWh 
år 2030. Ett svåruppnåeligt mål tvingar fram nya lösningar vilket i aktuellt fall kan ge 
synergier som nya jobb, mer forskningsprojekt etc.  

 
Punkt 4  Förnybar energi är högaktuellet i Sverige och i hela världen och därför reagerar 

föreningen på den klart defensiva målbilden till 2030: ”Andelen förnybar energi ska 
vara minst 75 procent”. Detta innebär att det anses acceptabelt om 25 procent fossil 
energi finns kvar i regionen år 2030, när klimatfrågan kommer att vara ännu mer akut.  

 
Föreningens inställning är att regionplanen bör gå före och sätta målet 90 procent 
förnybart till år 2030. P.g.a. fortsatta nyinköp av bensinbilar så är det sannolikt mycket 
svårt att sätta mål som kräver totalt stopp för fossila bränslen 2030. Ett mål på 90 
procent skulle innebära att bensinbilar succesivt missgynnas kraftfullt, särskilt i 
områden med god kollektivtrafik. Föreningen anser att Stockholms stad bör klara att 
bli fossilfria redan 2030. 

 
Punkt 5 Materialåtervinning är viktigt i en region med ökad befolkning och EU har signalerat 

att man vill gå mot väsentligt mer cirkulära materialflöden. Föreningen anser att 
materialåtervinningen bör öka och välkomnar att RUFS2050 fångar upp detta. Nuläget 
på 20 procent materialåtervinning i regionen är en allt för dålig siffra. Sannolikt har 
kommunerna kommit olika långt i materialåtervinningen varför potentialen sannolikt 
är mycket hög. Det faktum att osorterat hushållsavfall i stor utsträckning bränns i 
värmekraftvärmen i länet gör att materialåtervinningen inte får den självklara position 
den förtjänar. Värmekraftvärmens energi är viktig men bör kompletteras med andra 
energikällor i högre grad som sol och vind.  

 
 Föreningen önskar att RUFS2050 tog ett ännu större steg för att ge material-

återvinningen en framskjuten position. En höjning från 20 procent till 50 procent 
materialåtervinning i regionen skulle innebära effektivisering av samhällsstrukturer 
och nytänk. En kraftigt höjd materialåtervinning skulle få positiva följdeffekter såsom 
kraftigt minskat hushållsavfall. Materialåtervinningsanläggningarna får också mer att 
göra vilket skapar jobb och kanske internationellt utbyte för att klara ökad kapacitet.  

 
Punkt 6  Det blir mycket svårt att minska de genomsnittliga resorna per person och dygn med 

bil i länet, bedömer föreningen. Regionen har nämligen gått i motsatt riktning i minst 
två steg. Dels har beslut tagits som innebär att trängsel lösts med mer motorvägar som 
Förbifart Stockholm, dels har beslut tagits som innebär att det blivit dyrare att åka 
kollektivt. Flera väljer nu bilen istället för den dyra kollektivtrafiken och framåt 2025 
kommer fler ta bilen när det blir enklare att köra i Förbifarten. Nya vägar har en 
mycket pådrivande effekt när det gäller att generera mer trafik som förut inte fanns. 
Enligt uppgift till oss syntes en direkt ökning av personbilar i Nacka på Skurubron när 
Södra länken öppnades. Södertörnsleden underlättar för mer trafik per dygn och om 
Österleden byggs så ökar trafiken också mycket.  

 
 Föreningen välkomnar målsättningen som samrådsförslaget kommer med. Det blir en 

viktig signal till kommunerna i länet och till regeringen. Kraftiga åtgärder krävs för att 
stävja privata bilresor som ofta innebär att en person sitter i bilen. Privatbilen används 
bara några få procent per dygn, tar upp yta och utnyttjas alltså ofta bara till 20 procent 
när den används (bara 1 av 5 platser upptas).  



 
Föreningen saknar mål kopplade till exempelvis:  

- akvatiska (i vatten) och terrestra (på land) ekosystem  
- skyddad natur enligt miljöbalken  
- tysta områden  
- biologisk mångfald (trenden ska vara att några utvalda arter, som visar på ett hälsosamt 

miljötillstånd, ökar i regionen) 
- Särskilda miljöer (gamla ekbestånd)  

 
 
Kommentarer kring strukturbilder  
Föreningens svar kring strukturbilderna är att det är svårt att ta ställning kring dem. Strukturbild B 
har miljöparametrar som är fördelaktiga för Stockholms stad, t.ex. att Bromma flygplats är nedlagd 
och att Österleden inte byggts. Vidare finns här också en större efterfrågan på kollektivtrafik, mindre 
buller, bättre förutsättningar för transportsnålt samhälle och en utbyggd tunnelbana/spårväg.  
 
I många frågor är strukturbild B bättre än Strukturbild A, men frågan är om strukturbild A är ett bra 
jämförande alternativ? Föreningen är tveksam till det. Strukturbild A innebär en jämnare fördelning 
av befolkningsökningen i länet, men i övrigt är strukturbild A sammankopplad till stor del med en 
bilburen medelklass som bor i småhus och gärna åker inrikesresor från Bromma flygplats.  
 
Föreningen är medveten om att förtätning har miljöfördelar, men förtätningen behöver balanseras så 
att inte viktiga kvaliteter och värden byggs bort i snabbt takt. Med kvaliteter och värden avses här 
tätortsnära natur/parker/stränder/kulturmiljölandskap och liknande. I strukturbild B kommer trycket 
på Stockholms stad att bli mycket stort och konsekvensen blir att en väldigt stor andel av länets 
bostäder kommer att förläggas inom kommunen.  
 
Föreningen ser två scenarier som kan uppstå med strukturbild B: 

1. Stockholm drar igång väldigt många fler byggprojekt än idag och för att hinna med tas i 
princip all den egna kommunalt obebyggda marken i anspråk, vilket innebär tätortsnära 
skogar och andra grönskande parkområden med varierande karaktär. Stockholmarnas 
grönyta per capita minskas drastiskt, grönytor som inte är skyddade i miljöbalken eller har 
fått erkännande som en stadspark byggs bort. Stora grönområden krymps och 
fragmentiseras till mycket små områden, vilka utsätts för ett stort slitage. Slitaget och 
befolkningstrycket försämrar upplevelsen och den biologiska mångfalden blir kraftigt 
negativt påverkad. Avståndet på max 300m till närmaste grönområde kan inte hållas utan blir 
flera hundra meter längre. Förhastad planering klipper av den gröna infrastrukturen på allt 
för många ställen. Utgifter i stadsplanering som inte betalar sig på kort sikt undviks vilket gör 
att t.ex. byggnation på p-platser inte görs om p-platserna inte ägs av kommunen.  Vid 
byggnation så kommer de gröna frågorna in sent i planeringen och detta i kombination med 
kraftigt minskade grönytor gör att ekosystemtjänsterna bara når en bråkdel av sin potential.  

 
2. Stockholm drar igång väldigt många fler byggprojekt än idag men kommunen arbetar mycket 

målmedvetet med att skaffa fram mark som redan är i anspråktagen. Långsiktighet är 
honnörsordet och dyra investeringar för få fram mark görs för att det ändå lönar sig på lång 
sikt. Fastigheter som upptar strategisk mark köps in för att kunna bebyggas med bostäder. 
Ett handlingsprogram för att succesivt helt eller delvis täcka över trafikleder tas fram och 
som ger resultat direkt med goda exempel från olika håll i världen. Verksamhetsområden 
hårdgranskas för att fånga upp företag som inte verkar behöva all sin mark. Ett aktivt arbete 
bedrivis för att företag ska samsas i mångfunktionella byggnader och nyttja 
verksamhetsområdet maximalt under dygnet. Vägavsnitt med onödigt krångliga av- och 
påfarter ersätts med rondeller där det går för att tjäna markyta. Naturområden med höga 



natur- och rekreationsvärden säkras genom skydd i miljöbalken. Många fler natur- och 
kulturreservat inrättas och de minsta naturområdena med höga värden blir biotopskydd. 
Särskilt värdefulla träd och geologiska formationer skyddas som naturminne och biologisk 
mångfald med t.ex. fridlysta arter i övrigt skyddas med djur- och växtskyddsområden. 
Strandskyddet respekteras fullt ut och de gröna kilarna förstärks med 
ekodukter/faunapassager.  

 
Strukturplan B kan alltså ta sig minst två olika vägar inom Stockholms stad. Strukturplan B alernativ 1 
ovan är inte alls tilltalande ur föreningens synvinkel. Strukturplan B alernativ 2 däremot är något 
föreningens ser som mycket attraktivare. Strukturplan B alernativ 2 vinner i längden och skapar 
bättre förutsättningar än alternativ 1 att uppfylla målet om Europas mest attraktiva storstadsregion. 
Vi vill alltså uppmärkamma att tillkommen bebyggelse inom strukturplan B kan planeras in mycket 
olika beroende på politisk vilja. Det är således svårt att bara anamma strukturplan B enbart med de 
beskrivningar som finns i RUFS2050.  
 
I konskevensanalysen på sidan 16 framgår att strukturplan B ”speglar mer en utveckling styrd av 
marknadskrafter”. Detta kan föreningen hålla med om, men det gäller egentligen bara för 
strukturplan B alernativ 1 ovan. I alternativ 1 så släpps byggrätter fram där marken är billig, vilket 
ofta är grönytor. I strukturplan B alernativ 2 styr kommunen aktivt bort från att bygga på värdefulla 
naturområden och istället styrs byggande in på redan i anspråktagen mark. Här får 
marknadskrafterna inte styra i särskild hög grad inom strukturplan B.  
 
Strukturplan A 
Strukturplan A anser föreningen vara fördelaktig utifrån att trycket på Stockholms centrala del inte 
blir lika stort som i Strukturplan B. Strukturplan A värnar om de regionala kärnorna och tydliggör att 
Stockholm inte ska ha så mycket makt på bekostad av de andra kommunerna.  Ett problem som vi 
uppfattat är att Stockholms stad inte släpper till tillräckligt med angelägna och stimulanser till andra 
kommuner som kan bidra till utveckling. Följden blir att början på positiva spiraler saktas ner eller 
uteblir i de andra kommunerna.  
 
Som nämndes ovan är strukturplan A ett tveksamt jämförande alternativ till strukturplan B. 
Föreningarna misstänker att många remissinsatanser aktivt väljer bort strukturplan A och därmed 
landar i att föredra strukturplan B. Strukturplan B kan då fortfarande vara ett ganska dåligt alernativ 
men i relation till Strukturplan A så är det bättre.  
 
Strukturbilderna kan komma att påverka på de gröna kilarna i Stockholms stad 
I konskevensanalysen på sidan 17 framgår att ”(b)ägge strukturbilderna gör en marginell påverkan på 
de gröna kilarna. Sett till länet i stort blir varje intrång i en grön kil en marginell påverkan då kilarna 
till ytan är stora och det finns tio stycken gröna kilar. Däremot så är det sannolikt att strukturplan B 
kommer att påverka de gröna kilarna negativt inom och intill Stockholms stad. 
 
Inom Stockholms stad utgör Farstanäset, Fagersjöskogen, Rågsveds friområde, Högdalstopparna och 
Majroskogen spetsen på Hanvedenkilen. Av dessa fem naturområden (Högdalastopparna är 
omvandlat till natur/park) så vill Stockholms stad skydda Rågsveds friområde som naturreservat.  
De resterande fyra nämnda naturområdena (Högdalstopparna i mindre grad) är fortsatt oskyddade i 
Hanvedenkilen, vilket gör att här kan en grön kil påverkas kraftigt genom exploatering i sin nordliga 
del.  
 
 
 
Tätortsnära natur  



Föreningen anser att RUFS2050 bör referera till viktiga underlag för tätortsnära natur i syfte att 
klargöra för kommuner, beslutsfattare, allmänhet, föreningar m.m. vad som finns att förhålla sig till.  
Länsstyrelsens program Aldrig långt till naturen – skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen1 
gäller fortfarande. I programmet har alla kommunera i regionen pekat ut vilka naturreservat som bör 
inrättas. Regeringens skrivelse (2012/13:51)2 Mål för friluftspolitiken från 2012 ger besked om att 
Länsstyrelsens program för skydd av tätortnära natur i Stockholmsregionen ska fortsätta.  
 
Regeringens skrivelse (2012/13:51) Mål för friluftspolitiken från 2012 bör särskilt omnämnas i RUFS 
då politiken här har en direkt inverkan på samhällsplanering och invånare i Stockholmsregionen. Det 
finns tio stycken mål uppsatta av regeringen och myndigheter såsom Naturvårdsverket, 
Folkhälsomyndigheten, Boverket, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Skolverket ansvarar för att 
samordna arbetet3:  

1. Tillgänglig natur för alla 
2. Starkt engagemang och samverkan 
3. Allemansrätten 
4. Tillgång till natur för friluftsliv 
5. Attraktiv tätortsnära natur 
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
8. Ett rikt friluftsliv i skolan 
9. Friluftsliv för god folkhälsa 
10. God kunskap om friluftslivet 

 
Regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (2001/02:173)4 från 2002 anger också viktiga 
förhållningsätt gällande tätortsnära natur som direkt angår Stockholmsregionen idag. Under rubriken 
”Kommunal naturvård och tätortsnära natur” 3.4. står följande på sidan 52:  
 

”Det starka trycket från olika exploateringsintressen gör att naturvården bör 
säkerställa de bäst lämpade mark- och vattenområdena för friluftsliv och naturvård 
och ge dessa ett långsiktigt skydd med stöd av bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. 
Detta gäller i synnerhet i storstadsregionerna. Det är en uppgift för länsstyrelserna och 
kommunerna. Att långsiktigt reservera mark och vatten för friluftsliv och biologisk 
mångfald är lika viktigt och självklart som att reservera mark för t.ex. vägar och 
järnvägar, bostäder och arbetsplatser.” 

 
Under samma rubrik står följande på sidan 51:   
 

”Att ge den tätortsnära naturen ett bättre skydd, inte minst för friluftsliv, är ett led i att 
uppnå miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö.” 

 
 

                                                           
1 Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2003:20. Aldrig långt till naturen. 2003. 
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/publikationer/2003/Pages/aldrig-langt-till-naturen.aspx  
2 Regeringen, Skrivelse. 2012/13:51. Sid. 7. 
http://www.regeringen.se/contentassets/66ec772d0bd14d08b78289390f6b1275/mal-for-friluftslivspolitiken-
skr-20121351  
3 Naturvårdsverket. Politik som stödjer friluftslivet. http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/  
4 Regeringen. En samlad naturvårdspolitik. 2002. 
https://www.slu.se/globalassets/.gamla_strukturen/externwebben/centrumbildningar-projekt/centrum-for-
naturvagledning/dok/en-samlad-naturvardspolitik.pdf  

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/publikationer/2003/Pages/aldrig-langt-till-naturen.aspx
http://www.regeringen.se/contentassets/66ec772d0bd14d08b78289390f6b1275/mal-for-friluftslivspolitiken-skr-20121351
http://www.regeringen.se/contentassets/66ec772d0bd14d08b78289390f6b1275/mal-for-friluftslivspolitiken-skr-20121351
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/
https://www.slu.se/globalassets/.gamla_strukturen/externwebben/centrumbildningar-projekt/centrum-for-naturvagledning/dok/en-samlad-naturvardspolitik.pdf
https://www.slu.se/globalassets/.gamla_strukturen/externwebben/centrumbildningar-projekt/centrum-for-naturvagledning/dok/en-samlad-naturvardspolitik.pdf


Under rubriken ”Regional utveckling och naturvård hör ihop” i regeringens skrivelse En samlad 
naturvårdspolitik står följande på sidan 61:  
 

”Att skydda miljön, utveckla och vårda naturresurserna, kulturarvet och boendemiljön, 
bedriva ett långsiktigt hållbart jordbruk och bevara det öppna landskapet anges i 
propositionen som viktigt för en hållbar regional utveckling. En attraktiv natur-, kultur- 
och boendemiljö är värdefullt för att attrahera såväl entreprenörskap och företagande 
som boende.” 

 
RUFS2050 bör också gå in på fölande:  
 

• RUFS bör skarpt betona vikten av att inte exploatera i kärnområden för biologisk mångfald. 
Kärnområden är speciellt utvalda naturområden i en kommun där flora och fauna har kan 
reproducera sig och sprida sig till omgivande grönytor.  

 
• RUFS bör aktivt efterlysa fler ekodukter/faunapassager över och under trafikbarriärer. En 

tydlig målsättning i regionen bör ställas upp, exempelvis att antalet ekodukter ska tiodubblas 
i regionen jämfört med idag till år 2030.  

 
• RUFS bör på ett glasklart sett ta ställning för att den gröna infrastrukturen är lika viktig som 

den grå infrastrukturen. Motivet till detta är att en välfungerande grön infrastruktur är en 
garant för en välmående region med friska ekosystem. Fragmentisering av den gröna 
infrastrukturen slår alltså tillbaka mot oss som bor och verkar i regionen. Storstockholms 
gröna kilar utgör en ryggrad för den gröna infrastrukturen men på många ställen är den 
gröna infrastrukturen avskuren vilket bör åtgärdas.  

 
• RUFS bör starkt fastslå vikten av strandskydd i en expanderad region. Det räcker inte med att 

fastslå att stränderna är tillgängliga. Friluftsliv, biologisk mångfald, rekreation, motion, 
landskapsbild, upplevelsevärden och buffring mot havsnivåhöjningar gynnas väldigt mycket 
av att exploatering förhindras 100m upp på land och 100m ut i vattnet, respektive 300m upp 
på land och 300m ut i vattnet vid utvidgat strandskydd. (Ordet ”strandskydd” finns inte 
samrådsförslaget vilket är förvånande).   

 
 
 
  



Hanvedenkilens utbredning för diffust markerad  
Föreningen anser att kartunderlaget i RUFS2050 är bristande bitvis när de gröna kilarna redovisas.  
Hanvedenkilens norra spets var tydligt utritad år 2004, se bild till höger nedan. Här ingår 
Högdalstopparna, Rågsveds friområde, Fagersjöskogen och Majroskogen längst i norr. På kartan till 
vänster nedan så har den gröna kilen krympt jättemycket utan anledning. Hanvedenkilens gräns bör 
självklart justeras tillbaka till 2004 års utbredning. Det finns ingen anledning att utesluta mycket 
värdefull natur. Majroskogen har naturvärden av regionalt intresse. Underlag om Majroskogen 
bifogas till detta remissvar.  
 

 
Karta från RUFS2050.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För Stockholms Naturskyddsförening  
 
 
Anders Tranberg, ordförande  
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