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Regional utvecklingsplan RUFS 2050 -Hur skydda grönområden saknas! 

STF Stockholm Lokalavdelning lämnar följande utvalda synpunkter på utställt förslag till 
regional utvecklingsplan RUFS 2050. Ert diarienummer TRN 2017-0052. 

Det är glädjande att RUFS tar fortsatt ställning för bevarandet av den större regionala 
grönstrukturen i Storstockholm, och då speciellt de viktiga Gröna Kilarna. Grönstrukturen är 
mycket viktig för att behålla Stockholmsområdet som en attraktiv region för invånarna och 
besökare utifrån. De Gröna Kilarna och den stora grönstrukturen tycks i huvudsak ha en stor 
acceptans bland flertalet kommuner i Stockholmsområdet. Det är mycket glädjande! Dock 
finns det på senare tid flera tecken på att vissa kommuner vill knapra på områdena. Vi anser 

dock att RUFSen ännu lite mer tydligt ska skriva att bevarandet av grönstrukturen är 

mycket viktig för att behålla Stockholmsområdet som en attraktiv region. 

På karta nummer 11 saknas några områden som vi anser bör ingå i Kilarna eller i den större 
grönstrukturen. T.ex. Ålstensskogen och Fågelön anser vi bör tillhöra Ekerökilen/Görväln
kilen, Hammarbyskogen och Årstaskogen anser vi ska tillhöra Tyrestaskilen eller dess 
fortsättning, östra delen av Barkarbyfältet och Kymlinge önskas föras in på kartan som 
ingående i Järvakilen, och Ryssbergen i Nacka önskas ingå i Nacka-Värmdökilen. 

Den nya RUFS:en måste tydligare uppmana kommunerna och länsstyrelsen att skydda 
tätortsnära grönområden. Det räcker inte att det står i RUFSs text att gröna kilarna ska bevaras 
och utvecklas. Det bör tydligare framgå att RUFS tar ställning och rekommenderar att 
nya naturreservat bildas för den tätortsnära naturen. Dessutom anser vi att det måste till 

ytterligare mätbara mål för grönstrukturen. Vi föreslår att det införs ett nytt mått - Antal 
procent skyddad grönområdesyta i respektive kommun. (Ev preciserat till tätortsnära grönyta 
för de till ytan större förortskommunerna). Målet kan lämpligen läggas in på sid 32-40. 

Länsstyrelsens pågående handlingsprogram för skydd av tätortsnära natur, Aldrig långt till 
naturen (rapport 2003 :20), nämns som en åtgärd för att få till ett ökat skydd av tätortsnära 
grönområden. Att även få till samverkan mellan kommunerna i kilarna är i och för sig bra, 
men själva skyddet av Kilarna måste vara ett mer prioriterat mål. Det bästa skyddet för all 
tätortsnära natur- och friluftsmark är bildande av naturreservat. 

När det gäller de svaga sambanden i de gröna kilarna så upplyser vi om att det inte är enbart 
på grund av höga natur- och kulturvärden som gör att de kräver ett skydd, utan det är även på 
grund av dess värde för rekreation och friluftsliv. T.ex. så går flera av de stora vandrings
lederna genom de svaga sambanden. Ett handlingsprogram bör tas fram för områden med 
svaga samband! 

Att en östlig förbindelse nämns i RUFS, utöver redan igångsatta förbifarten i väster, är inte 

bra med tanke på de stora negativa konsekvenserna den skulle ha på Stockholmsområdet. 
Kollektivtrafikens andel av resandet skulle minska (istället för öka som RUFS vill), 

STF Stockholm Lokalavdelning, Box 7378, 103 91 Stockholm. stfstockholm@stfturist.se 
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