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Samråd om ny regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen: RUFS 2050 
 

LRF Mälardalen har granskat samrådsförslaget till en ny regional 

utvecklingsplan för Stockholmsregionen: RUFS 2050.  

Syftet med planen sägs vara att nå en vision som definieras som ”Europas 

mest attraktiva storstadsregion”.  För att uppnå visionen definieras och 

beskrivs fyra övergripande mål i utvecklingsplanen som ska nås för att 

förverkliga visionen: 

 En tillgänglig region med god livsmiljö 

 En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 

 En ledande tillväxt- och kunskapsregion 

 En resurseffektiv och resilient region 

Vidare anges följande frågor på hemsidan för RUFS 2050 som sägs viktiga att 

få besvarat i samrådet: 

Mål och delmål 

• Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt? 

• Anger målen rätt ambitionsnivå? 

Prioriterade åtgärder 

• Är det rätt åtgärder som beskrivs? 

• Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget? 
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Den rumsliga strukturen 

• Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande utsläpp? 

• Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och territoriellt 

sammanhållen region? 

• Vilka är de viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga 

strukturen? 

RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 

• Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet? 

• Vad krävs för att planen ska fungera som utgångspunkt för ert övergripande 

arbete och de beslut som ni ska fatta i er organisation?  

• Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande planen? 

 

Inledande samrådskommentar 

Det är inte helt lätt att ge synpunkter på remissförslaget då ett så litet utrymme 

ägnas de gröna näringarnas utveckling. Vi försöker dock lämna synpunkter på 

de områden i remissförslaget som berör oss och våra medlemmars verksamhet.  

I det följande gör vi först en beskrivning av hur vi ser på de globala 

omvärldsförändringar som även får regionala återverkningar. Vår 

omvärldstolkning bygger på att regionens befolkning ökar snabbt, klimatet blir 

varmare, möjligheterna av att importera mat minskar, samtidigt sker en 

övergång till förnybara energikällor, material, och biobränslen.  

Med denna framtidsprognos anger vi de åtgärdsförslag som behöver 

genomföras för att nå vision och mål i RUFS 2050.  

Att beskriva en verklighet i förändring  

I RUFS 2050 görs relativt detaljerade beskrivningar av hur regionens 

utveckling kan påverkas och hanteras utifrån ett perspektiv där individer, 

företag, kommuner, länsstyrelse, och myndigheter samverkar för att på bästa 

sätt lösa de utmaningar som regionen står inför på en mängd olika områden.  

Innan vi går in på våra direkta synpunkter av det som skrivs och föreslås i 

RUFS 2050 vill vi göra en intresseväckande djupdykning i betydelsen av ordet 

”resilient” som används återkommande i RUFS 2050 för att ange en önskvärd 
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regional utveckling. Kruxet är väl att ordet (inte ännu) finns definierat i 

svenska akademins ordlista. Ordet tycks ha lånats in från engelska språket som 

enligt Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th 

Edition 2014 där det har fått följande definition: 

Resilient (rɪˈzɪlɪənt)  
adj 
1. (General Physics) (of an object or material) capable of regaining its original shape 
or position after bending, stretching, compression, or other deformation; elastic 
2. (of a person) recovering easily and quickly from shock, illness, hardship, etc.; 
irrepressible 
reˈsiliently adv 
 

Den förstnämnda definitionen kanske först och främst används inom området 

materialvetenskap, den andra syns mer i engelsk skönlitteratur men används 

också för att beskriva hur människor under stress påverkas intellektuellt och 

känslomässigt. Resilient är i båda fallen en omskrivning för hur ett material, ett 

objekt, eller en person förmår att möta en stresspåkänning för att därefter återta 

sin ursprungliga form (eller mentala hälsa).  Inte någon av dessa definitioner 

synes passa in på tillståndet för en hel region. Efter att ha använt sökverktyget 

Google finner vi dock att ”resiliens” anknyter till ett nytt forskningsområde 

(Anon. 2016a): 

 
Definition Resiliens  
Resiliens är kapaciteten hos ett system, vare sig det är en skog, en stad eller en 
ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Det handlar alltså om 
både motståndskraft och anpassningsförmåga samt om förmågan att vända 
chocker och störningar, som en finanskris eller klimatförändringar, till 
möjligheter till förnyelse och innovativt tänkande. Resilienstänkande omfattar 
lärande, mångfald och framför allt insikten att människor och natur är så 
pass starkt kopplade att de bör uppfattas som ett helt sammanvävt 
socialekologiskt system. 

- Stockholm Resilience Centre 
 

Ordet tycks här definierat av en organisation som indirekt hävdar att 

”resilienstänkande” förmår garantera mänsklighetens och ekosystemens 

överlevnad. Detta avviker, som tidigare nämnts, i viss mån från hur ordet är 

definierat i andra sammanhang, förträdesvis inom materialvetenskap och inom 

humanpsykologi. Nu tycks begreppet ha vidgats till att även hantera mer 

komplexa samband där mänsklighetens ekonomiska system interagerar med det 

ekologiska ramverk som naturen utgör där ordet ”resiliens” inte bara beskriver 

hur ett existerande system kan återgå till det som varit utan också 

vidareutvecklas till nya högre höjder.  
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Vi vill först slå fast att något blir vad det är eller möjligtvis förblir vad det varit 

med en inte alltför stor avvikelse i längden är omöjligt. Detta oavsett om vi 

skulle få en klimatförändring förorsakad av växthuseffekten (SMHI 2016) eller 

tänker på de mer än 10 istider som belägrat vårt land. Och har inte det 

innovativa tänkandet som leder till en drastisk systemförändring alltid medfört 

förbättringar av mänsklighetens levnadsvillkor? För oss tycks det som att ordet 

”resilient” repektive ”resiliens” används i RUFS 2050 för att beskriva en vision 

där regionens invånare i all framtid åtnjuter en hög levnadsstandard under det 

att de samverkar och lever i långsiktig samklang med naturens eviga 

bevarandevärden. Vi är tveksamma till ett sådant resonemang då det mesta på 

vår jord förändras, transformeras, och utvecklas över tid utan något avseende 

på om det skulle vara resilient eller ej. Vi vill här  ge några historiska exempel 

som stödjer vår uppfattning: 

Ej resilient störning nr 1: Utrotning av rovdjur - människan blir top-predator 

Den tidiga massutrotningen av flera större rovdjursarter ca 40000-10000 f. Kr 

innebar att levnadsförhållandena för människor förbättrades avsevärt även om 

”resiliensen” bröts i ekosystemet där människor övertog rollen som en 

dominerande predator. (Pågående) 

 

Ej resilient störning nr 2: Jordbruksrevolutionen - befolkningsexplosion  

Mänskligheten övergick ca 10.000-7.000 år f.Kr. till att bli mer bofasta för att 

odla grödor och bygga allt större fasta bosättningar som kom att bli städer. I 

denna process utvecklas mer komplicerade kulturella- och sociala samspel och 

kanske framförallt gavs möjligheter att planera inför framtiden. Detta 

förändrade naturen helt och hållet då gräs och växter och husdjur som i 

jordbruksrevolutionen utvaldes som varandes de mest lovande för 

livsmedelsproduktion systematiskt selekterades ut. De växter och djurslag som 

därefter använts inom jordbruket i tusentals år t.ex. vete, ris, majs samt kor, 

grisar, höns har kommit att förändra hela jordens flora och fauna och 

mänsklighetens populationsutveckling (Pågående). 

 

Ej resilient störning nr 3: Industrialismen – ökat materiellt välstånd  

En liknande drastisk förändring uppstod med den industriella revolutionen då 

en koncentration av tillverkningsindustrier plötsligt innebar att stora lokala 

miljöproblem uppstod med koleldning, och utsläpp av idag förbjudna 

kemikalier. En negativ bieffekt av industrialiseringen blev också den ökade 

användningen av fossila bränslen som nu antas leda till en ökad global 

medeltemperatur vilket nu förskjuter världens klimatzoner oerhört snabbt. 

Samtidigt har människans materiella standard ökat succesivt där tillgång till 

masskonfektion, hygienartiklar, hälsa- och sjukvård, transporter, el och energi, 

elektronik, datorer, telefoni mm idag är självklart. (Pågående)  

Ej resilient störning nr 4: Självstyrande maskiner & robotar? 

Vi vill hävda att samhällsutvecklingen nu står inför en snabb förvandling då 

självstyrande maskiner och tillverkningsprocesser (artificiell intelligens) inom 

några decennier kan överta alla de uppgifter och arbeten som mänskligheten 
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håller sig för god att utföra (Ny Teknik 2016). Kanske innebär detta inte bara 

effektiv och låg tillverkningskostnad av allt bättre produkter, kanske väntar nya 

politisk-ekonomiska system för mänskligheten som bland annat behöver ta sig 

an frågan om vad alla utan ett lönearbete ska göra? (Institute for the future 

2014). Oavsett de effekter som den nu begynnande teknikfasen kommer att ge 

mänskligheten, påminner samhällsomdaningen om en evolutionär prövning och 

utveckling av mer välfungerande idéer, innovationer, och politisk-ekonomiska 

system som uppstår som en funktion av mänsklighetens drivkrafter.  Vi anser 

det här självklart att den sammantagna samhällsutvecklingen bör bidra till att 

så många som möjligt åtnjuter så stor lycka och välgång som möjligt utan att i 

onödan förbruka begränsade naturresurser. Men detta får nog mer anses vara 

ett indirekt resultat av individernas förmåga till anpassning och utveckling av 

nya tankemönster, teknik, och kulturell utveckling än av ett 

”resilienstänkande”?  

 

Att möta förändringar - resilienstänkande 

Att enbart konstatera att ett teknikskifte leder till oöverblickbara konsekvenser 

för nuvarande marknadsekonomi, samhällsform och sociala strukturer är 

ganska meningslöst: Givetvis finns ett behov av att planera för att på bästa sätt 

möta de förändringar som sker. Måhända vi kan kalla detta för ett 

”resilienstänkande”? I detta ligger att först göra en omvärldstolkning av 

pågående utveckling inom ekonomi, kultur, och samhälle. Enligt den 

omvärldstolkning som vi redogör för i detta remissvar kommer 

befolkningsutveckling, klimatutveckling, och en övergång till förnybar energi 

leda till högre krav på produktion av livsmedel och förnybar energi; Regionens 

lokalproduktion av mat och livsmedel måste därmed öka när det i framtiden 

tycks bli sämre importmöjligheter av mat och energi.    

Vår omvärldstolkning – synpunkter på RUFS 2050  

Att planlägga åtgärder inom infrastruktur, bebyggelse, och andra 

samhällsfrågor med den framförhållning som anges i RUFS 2050 är givetvis 

vanskligt då omvärldsfaktorer och pågående tekniska förändringar raskt 

kommer att förändra verkligheten radikalt. Vi förstår emellertid att den 

uppsatta visionen för RUFS 2050 ska ses som en vägledande målbild där den 

regionala planeringen iterativt anpassas utifrån en kommande verklighet. Med 

ett sådant förhållningssätt ger RUFS 2050 ett underlag för en långsiktig 

samhällsplanering där vikt läggs vid att skapa lösningar som bidrar till att 

utveckla individens och företagens möjligheter i regionen. LRF Mälardalen ser 

här några genomgripande omvärldsförändringar som ligger till grund för våra 

förslag till åtgärder: 

1. Antalet människor på vår jord ökar med ca 30 % till nära 10 miljarder 

år 2050 (FN 2015). Under samma tidsperiod ökar befolkningen i 

Sverige med nära 25 % från ca 10 miljoner till 12,5 miljoner (SCB 

2016). I stockholmsregionen förväntas befolkningen öka till ca 3 

miljoner invånare år 2050.   
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2. Utvecklingen mot ett varmare klimat betyder att medeltemperaturen i 

Världen och Sverige ökar med ca + 1-2°C till år 2050. Vattennivåerna i 

sjöar (och Östersjön) ökar (SMHI 2016). Ett varmare klimat i 

kombination med en ökande världsbefolkning kan innebära att 

importmöjligheterna av mat minskar drastiskt. 

 

3. Nuvarande fossilberoende behöver ersättas av förnybara energikällor 

(Aleklett 2016). Samtidigt behöver det ske en övergång mot mer 

förnybara material. 

Dessa sakförhållanden leder till att ekosystemtjänster i form av förnybar 

energi, råvaror, och lokalproducerad mat behöver prioriteras för att upprätthålla 

en godtagbar energi- och livsmedelsförsörjning i regionen. LRF Mälardalen har 

tidigare deltagit vid regionförbundets seminarier och vid dessa tillfällen nämnt 

att: 

- nuvarande klimat- och befolkningsutveckling i kombination med en 

energiomställning till förnybara energikällor nödvändiggör en regional 

produktionsökning av livsmedel, förnybar energi och råvaror som är en 

förutsättning för att möta vision och mål i RUFS 2050 

Det vore därför klokt att underlätta och stödja möjligheterna till ökad 

livsmedelsproduktion genom att upprätta en regional livmedelsstrategi.  

Övergången från fossilbaserad energi, och råvaror/material till förnybara 

energikällor i form av sol-, vind-, och biomassa behöver också bli verklighet 

under de närmaste decennierna då fossila bränslen överges. 

Hållbarhetskonceptet ”reduce-reuse-recycle” leder samtidigt till ökat fokus på 

energi- och materialsnåla processer. Det vore här fördelaktigt om regionens 

byggande av bostäder kan ske i form av energisnåla massiva trähus som både 

har lägre förbrukning i sin framställning och vid uppvärmning jämfört med 

betongkonstruktioner. Överhuvudtaget bör man använda mer biobaserade 

material vilket minskar utsläppen av CO2 och sluter kretsloppet (Anon 2016a; 

Anon 2016b; Anon 2016c). Vi vill här hålla med om det som skrivs på s. 56-57 

i RUFS 2050 om att regionens attraktivitet bygger på att företag tillåts 

utvecklas och förändras i en marknadsdriven omvärld. Detta omfattar det 

teknikskifte som behöver ske när det fossilfria samhället ersätts under 

bibehållande av en god livsmiljö och levnadsstandard i regionen. Med den 

bakgrunden känner vi här stark oro inför det som sedan skrivs på s. 71-73 

under 7.10. För oss är detta avsnitt inramat av vällovliga löften om en 

”grönstruktur” som beskrivs som områden som ska inrymma allt mer mark 

enligt karta 13 på s. 72. 

Vi uppfattar den angivna beskrivningen av ”grönstrukturområden” som ett 

kommande och reellt hot för verksamheter som bygger på en aktiv 

markanvändning, men också begränsningar för byggande och boende i de 

områden som är tänkta ingå. På s. 73 definieras ”ekosystemtjänster” som 

varandes naturens tjänster och produkter där mat och råvaror, naturupplevelser, 
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vattenreglering, pollinering, biologisk mångfald och hydrologiskt kretslopp 

sägs ingå. Vi vill givetvis hålla med om detta, men på något sätt känns det som 

om all verksamhet som bygger på markanvändning kommer att försvåras med 

motiveringen av hänsyn till bevarande av de ekosystemtjänster som närmast 

anknyter till rörligt friluftsliv och naturupplevelser. Isåfall uppstår en 

intressekonflikt. Frågan är vad som skall tillåtas produceras i fråga om 

livsmedels-, bränsle-, och materialproduktion inom markområden som 

designerats som ”grönstruktur” om detta resonemang dras till sin spets?  

Vad vi saknar i RUFS 2050 när man pratar om behovet av ”grönstruktur” och 

”ekosystemtjänster” är insikten om att mer än 7 % av regionens landareal är 

formellt skyddad. Det finns mer än 300 naturreservat i regionen och mängder 

av Natura 2000 områden. Under år 2014 tog länsstyrelsen i Stockholm ett 

omfattande strandskyddsbeslut för Stockholmsregionens samtliga kommuner. 

Detta har medfört att regionen har den största andelen stränder skyddat av 

samtliga län i landet. Vi ser dock att många av dessa reservat och stränder är 

underutnyttjade för besök och rekreation. Hur vore det om man istället 

funderade på vad och hur produktionen av mat och råvaror ska bevaras som en 

omistlig ekosystemtjänst när vi inte längre kan hämta vår mat via långväga 

import från länder som på grund av befolkningstillväxt behöver all sin 

ekosystemtjänst i form av mat och råvaruproduktion? Detta behöver också ses i 

sammanhanget av att svenska produktionsregler för livsmedels- och 

skogsproduktion har betydligt högre krav på naturhänsyn jämfört med vad som 

gäller i många andra länder varifrån vi nu importerar livsmedel. 

Sammanfattningsvis:  

- Fossilberoendet behöver ersättas av förnybara energikällor 

- Självförsörjningsgraden av livsmedel i regionen är låg  

- Befolkningen ökar starkt i regionen 

- Ett varmare klimat i kombination med en ökande världsbefolkning kan 

innebära att importmöjligheterna av mat minskar drastiskt. 

Dessa sakförhållanden leder till att ekosystemtjänster i form av energi, råvaror, 

och mat behöver prioriteras för att upprätthålla en godtagbar energi- och 

livsmedelsförsörjning i regionen. Vi vill i det följande föreslå åtgärder som 

medför förbättringar för företag inom det gröna näringslivets för att möta 

framtidens ökande behov av livsmedels- och energiproduktion i Stockholms 

län. 
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LRF Mälardalens förslag till åtgärder som bidrar till 

att nå huvudmål och vision i RUFS 2050  

LRF har formulerat en vision som ger ledning för organisationens strategiska 

mål fram till år 2030: 

”Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och tätposition 

vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.”  

 LRF:s vision tar här sikte på ett antal strategiska delområden: 

- Fler ska kunna ha ett arbete och bo i landsbygd 

- Den reala tillväxten av de gröna näringarna (jord, skog, trädgård, och 

landsbygdens miljö) ska vara minst 1 % per år, värdet av det gröna 

näringslivets produktion ska uppgå till 130 miljarder år 2030 

- Fler företag behöver startas inom de gröna näringarna där nyföretagen 

successivt behöver öka till 2000 per år   

För att uppnå LRF:s vision och strategiska delmål som nämns ovan krävs 

åtgärder och garantier för samhällservice, infrastruktur, ökad användning av 

biobaserade material och förnybar energi, marksnål markanvändning, och ett 

välfungerande skydd för den privata ägande och brukanderätten. En ökad 

volym- och värdeproduktion inom det gröna näringslivet bör också finnas 

med som ett målsatt delmål i RUFS 2050.  

I det följande nämner vi de åtgärdsförslag som vi ser nödvändiga från 

samhällets sida för att bidra till en positiv utveckling för landbygdens företag 

och boende som ansluter till LRF:s vision och strategiska mål: 

1. En fungerande samhällsservice i hela länet 

 

I dag forsätter många kommuner i länet att försämra samhällsservicen som 

pedagogisk omsorg, skola. Äldrevård, och möjligheter till kollektivt resande. 

Många får bilda lokala utvecklingsgrupper för att fixa transporter, ta över 

barnomsorg och skolor. Detta är ingen bra utveckling för de mindre orterna. 

Hela länet behöver blomstra utifrån sina unika förutsättningar ifall de gröna 

näringarna ska kunna producera. Alla länets invånare behöver tillgång till 

samhällsservice som en förutsättning för att företag och boende ska kunna 

fungera i hela länet. Åtgärder krävs för att säkerställa-återställa en fungerande 

samhällsservice även i länets glesbygd.   

 

En god samhällservice i hela länet understödjer de huvudmål som ingår i RUFS 

2050. 
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2. Ett väl fungerande vägnät i hela länet 

I RUFS 2050 finns en analys av kommande behov av kollektivtrafiklösningar 

vilka förträdesvis ses inriktade på att lösa persontransporter i centrala delar av 

Stockholmsregionen. På många ställen står att läsa att cykeltransporter skall 

öka, och att biltransporterna ska minska vilket i och för sig är en god ambition. 

Vi håller också med om det som skrivs på s. 47 i RUFS 2050 om att en 

snabbjärnväg inte får ta resurser från länets två- och tresiffriga vägnät som 

planeras få en uppgraderad bärighetsklassning för att möta högre tillåtna 

fordonsvikter för tung trafik.  

En omläggning från att importera energi- och livsmedel till att producera dem 

mer lokalt innebär att vägtransportbehoven ökar. Som exempel kan nämnas 

ökande vägtransporter av biobränslen som ersättning av det fossila sopbergets 

energitillförsel i länets värmeverk. LRF menar därför att goda förutsättningar 

behöver finnas för jord- och skogsbrukets vägtransporter om en ökad 

livsmedels-, energi-, och förnybar materialproduktion ska kunna ske regionalt i 

Stockholmsregionen. Idag är det ett faktum att drygt 3 mil från Stockholm 

håller vägnätet ofta låg kvalitet med låg bärighet. Vi ser här en uppenbar brist: 

Var finns en uttalad satsning på regionens väginfrastruktur som skall möta en 

ökad transferering av närproducerade livsmedel, energi, och material inom 

regionen? Vi ser också en brist i RUFS 2050 som inte pekar ut en riktig 

förbifart Stockholm vilket med tanke på broolyckan i Södertälje bör få högre 

prioritet?!  Vi anser en upprustning av vägnätet och dess broar blir helt 

nödvändig för att möta framtidens mer intensiva belastning av tung trafik. Här 

kan de problem som gavs av den skadade bron i Södertälje med omledning av 

trafik från E4 till E20/v.55 ses som ett varningstecken för att vägnätet är alltför 

skört i regionen. Vi ser här behovet av rejäla väginvesteringar.  Märk att en 

upprustning av vägnätet inte går emot perspektivet i RUFS 2050 om att 

personbilstrafiken behöver minska utan motiveras av ökande tunga transporter 

inom regionens gröna näringsliv dvs livsmedelsindustri, energi- och 

värmeverk, skogsindustri, och framtidens bioraffinaderier och 

kompositfabriker. 

De positiva effekterna av en ökad andel närproducerade livsmedel och energi 

innebär minskad miljö- och klimatbelastning men också fler lokalt knutna 

arbetstillfällen. Detta understödjer samtliga huvudmål i RUFS 2050. 

3. Fler bostäder, ett klimatpositivt träbyggande, och en ökad användning 

av förnybara material 

 

Det råder stor brist på bostäder i regionen. I RUFS 2050 saknas inte referenser 

till behovet av ett ökat byggande i regionen. Något som kanske kunde avhjälpa 

situationen vore väl att underlätta de idag rigorösa regelsystem som omgärdar 

var och när bygglov kan ges? Det vore fint om en mindre detaljstyrd och mer 

tillåtande bygglovsprocess upprättas för stora delar av länet där kommunal 

tilldelning sker av områden som är lämpliga för generell bebyggelse. En annan 
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är givetvis den pågående förtätning som redan sker och bör fortsätta i regionens 

mer centrala delar för att möta länets ökande folkmängd. Vi vill i 

sammanhanget nämna att energismarta trähus är det mest miljövänliga och 

koldioxidbesparande alternativet för att bygga både låga och höga hus (Anon 

2016a; Anon 2016b)  

 

Det kommer dessutom att finnas behov av förnybara ersättningsmaterial. Här 

finns möjligheter att öka andelen produkter baserade på skogsråvara och 

växtodlingsrester. Kanske kan etablering av bioraffinaderier och 

kompositfabriker i länet innebära både en gynnsam ekonomisk utveckling och 

att CO2 belastningen minskar i regionen? Det skulle bidra till en hållbar 

övergång till förnybara material och nya produkter (Anon. 2016c). Detta är en 

process som kan påbörjas med ett ökat byggande i trä och en ökad användning 

av förnybara komposit- och plastmaterial som utgår från bioråvara. En sådan 

förändring understödjer möjligheterna till att nya företag etableras vilket är ett 

mål som ingår i RUFS 2050. I sammanhanget bör regionens två Universitet, 

Stockholms Universitet och KTH, vara väl rustade att möta krav på initiera och 

skapa förutsättningar för att etablera FoU insatser och skapa nyteknikföretag 

inom området. 

 

De positiva effekterna av ett ökat byggande i trä och en ökad användning av 

förnybara komposit- och plastmaterial som utgår från bioråvara 

understödjer samtliga huvudmål som ingår i RUFS 2050. 

4. Markförlagda kraftledningar i hela länet 

Jord- och skogsproduktion är samhällsviktiga funktioner enligt 2 kap. 3 § 

miljöbalken (Anon. 1998) där samhället tydligt uttrycker att den bördiga 

åkermarken behövs för att producera livsmedel och den produktiva skogen för 

att producera energi och råvaror. Det är i sammanhanget värt att notera att de 

statliga myndigheterna Vinnova, Formas och STEM fått ett regeringsuppdrag 

om att ta fram en nationell strategi för att främja en mer biobaserad 

samhällsekonomi där hög produktion av bioråvara förutsätts (Anon. 2011; 

Anon. 2012; Anon. 2015). Det är därför svårt att förstå att privata 

ledningsföretag tillåts göra breda kraftledningsgator som undantar stora 

skogsområden från skogsproduktion (och CO2 bindning) men också innebär 

odlingshinder för jordbruket!  

LRF menar att markförlagd kraftöverföringsteknik måste representera bästa 

möjliga teknikalternativ för elöverföring då det bibehåller jordbruksmark och 

skogsmarkens produktionsmöjligheter jämfört med luftburna kraftledningar. 

En markförlagd ledning ger också bättre elsäkerhet och ökad förmåga till 

styrbarhet och framtidsanpassning till nya elproduktionskällor, men kanske 

framförallt, en markförlagd ledning ger bättre boendemiljö för närboende 

jämfört med en luftledning som avger kraftiga elektromagnetiska fält och utgör 

ett riktigt ögon-sår i naturen. LRF anser att markförlagd elkabel både baserat 

på växelströms-, och HVDC-VSC teknik (ABB 2011; Siemens 2011; Hylander 

2014) ska beaktas som bästa möjliga teknik med följande fördelar:  
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a) Högre jord- och skogsbruksproduktion när kalgator och stolpfundament 

under luftburna elledningar försvinner. 

 

b) Mindre förekomst av lågfrekventa magnetfält som kopplats till cancer 

(Feychting & Ahlbom, 1993; WHO IARC 2002) 

 

c) Ökad koldioxidbindning i träd som sedan ger skogsråvara för 

substitution av fossilbaserade produkter och energi (Eriksson et al. 

2007; Lundmark et al. 2014). 

 

d) Lägre kreosotanvändning och bättre elsäkerhet. 

 

e) Liten påverkan på natur-, kulturmiljö, samt friluftsliv.  

 

f) Liten påverkan på boendemiljö och marknadsvärde av fastigheter  

En övergång från luftburna till markförlagda elledningar understödjer samtliga 

huvudmål som ingår i RUFS 2050. 

5. Ett väl fungerande digitalt bredband i hela länet 

LRF menar att digitalt bredband är en förutsättning för att i framtiden kunna 

bedriva företagande, ta del av samhällsdebatt och information, samt ha tillgång 

till kultur- och nöjesliv. Vi menar därför att bredband är en förutsättning för att 

kunna bo och verka på sin bostadsort. Detta kommer helt naturligt i regionens 

tätorter där marknadsförutsättningarna är gynnsamma för bredbandsutbyggnad. 

Där marknadsförutsättningarna för bredbandsutbyggnad är sämre har inte 

samma utveckling skett. Det är därför nödvändigt att samhället fortsätter och 

ökar sitt stöd för att ett heltäckande bredbandsnät ska finnas tillgängligt för 

invånare i hela länet. Här vore det fint om det kommunala ansvaret ökar för att 

tillhandahålla en väl fungerande bredbandsinfrastruktur. 

De positiva effekterna av en väl fungerande digital infrastruktur understödjer 

samtliga huvudmål som ingår i RUFS 2050. 

6. Ett väl fungerande V/A nät med möjlighet till kretsloppsanpassning i 

hela länet 

Det anges på flera ställen i RUFS 2050 att ett väl fungerande V/A nät är en 

förutsättning för att regionens vattenkvalitet ska kunna bestå i framtiden. 

Samtidigt ökar kraven på kretsloppsanpassning av näringsämnen för att 

minimera näringsläckage från kväve- och fosfor-gödselanvändning. 

Reningsverken är utbyggda för dagens behov men med en kraftig 

befolkningsökning kommer ökade krav ställas på deponi och återföring av slam 

till jord- och skogsbruksmark för att undgå ett ökat näringsläckage till sjöar och 

grundvatten i regionen. Tyvärr, stämmer här inte uppgiften på s. 54 om att det 

går bra att sprida rötslam i skogsmark, det är inte tillåtet. LRF Mälardalen kan 
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gärna bistå med kontakter och nätverk för att diskutera förutsättningar och 

åtgärder inom området.  

De positiva effekterna av ett väl fungerande V/A nät med möjlighet till 

kretsloppsanpassning understödjer samtliga huvudmål som ingår i RUFS 2050. 

7. Ett väl fungerande skydd för mark- och äganderätt: en förutsättning för 

livsmedels- och biobränsle-produktion 

Något som överhuvudtaget inte nämns i RUFS 2050 är att de gröna näringarnas 

produktionsmöjligheter vilar på förutsättningen av ett väl fungerande skydd för 

brukande- och äganderätten. Under senare decennier i takt med att tätorterna 

expanderat och stadsbefolkningen sökt rekreation i tätortsnära marker har 

konflikter uppstått där markägare får skador på sina växande grödor, fält och 

skog.  Våra medlemmar vittnar också om ett personligt obehag där 

hemfridszonen kränks av personer som gjort intrång på tomtmark och/eller 

bostadshus-ekonomibyggnader. Ofta sker detta med hänvisning till 

allemansrätten utan att förstå innebörden av densamma. Vi anser att skyddet 

för mark- och äganderätt är svagt med tanke på den samhällsnytta som 

produktion av livsmedel, energi, och material ger tillbaka till den regionala 

försörjningen och ekonomin. Vi anser att RUFS 2050 helt saknar insikt och en 

beskrivning av det faktum att förutsättningen för företagande i de gröna 

näringarna är ett väl fungerande skydd för brukande- och äganderätt. Vi vänder 

oss här inte mot allemansrätten i sig utan menar att den är en tillgång för hela 

landets invånare men utövandet av allemansrätten får, per definition, inte 

medföra negativa konsekvenser för landsbygdens företagande och boende 

vilket nu sker på grund av okunskap och brist på hänsyn.  

Behovet av ökad produktion av mat och livsmedel i regionen är tvingande 

under de närmaste decennierna. Detta ses i de nationella och regionala 

livsmedels- och skogsstrategier som nu är under beslut och utveckling. I detta 

ligger att samhället behöver markera det gröna näringslivets ökande betydelse 

som ett vitalt samhällsintresse med konsekvenser för mat- och 

energiförsörjningsbalans, arbetstillfällen, och i slutänden kommunernas, länets, 

och statens skatteinkomster. Att värna ägande- och brukanderätten leder här till 

högre produktion och skatteintäkter inom det gröna näringslivet. Rätt utformat 

kan detta medföra stora positiva följdverkningar för samhället och garantera 

fortsatt tillgång av livsmedel och energi.    

Vi anser att RUFS 2050 behöver innehålla en information om att ett väl 

fungerande skydd för ägande- och brukanderätt är en förutsättning för de 

gröna näringarnas företag. 

De positiva effekterna av ett väl fungerande skydd för brukande- och 

äganderätt understödjer samtliga mål som ingår i RUFS 2050. 
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Sammanfattning  

Huruvida åtgärder inom infrastruktur, bebyggelse, och andra samhällsfrågor 

går att planlägga med den framförhållning som anges i RUFS 2050 är vanskligt 

då omvärldsfaktorer och pågående tekniska förändringar (artificiell intelligens) 

raskt kommer att förändra verkligheten under tidsperioden from nu – tom år 

2050. I detta ligger också att de strategier och mål som planen innehåller 

behöver översättas i regelverk och styrande direktiv för att kunna genomföra en 

önskad utveckling. Vi ser emellertid den uppsatta visionen för RUFS 2050 som 

en vägledande målbild där den regionala planeringen iterativt anpassas utifrån 

en kommande verklighet. RUFS 2050 syftar här till att ge underlag till en mer 

långsiktig samhällsplanering där vikt läggs vid att skapa lösningar som bidrar 

till att utveckla individens och företagens möjligheter i regionen. Vi vill här 

nämna några dominerande faktorer som förändras de närmaste 30 åren:  

- Regionens befolkning ökar starkt 

- Klimatet blir varmare 

- Möjligheterna att importera livsmedel minskar 

- Övergången till förnybara energikällor, material, biobränslen   

Med bakgrunden ovan lämnar LRF Mälardalen några förslag som anknyter till 

de fyra huvudmål som omnämns i RUFS 2050. Vi har valt inordna våra förslag 

till följande rubrikområden: 

 

1. En fungerande samhällsservice i hela länet 

2. Ett funktionellt vägnät i hela länet 

3. Fler bostäder, ett klimatpositivt träbyggande, och en ökad användning 

av förnybara material  

4. Markförlagda kraftledningar i hela länet 

5. Ett väl fungerande digitalt bredband i hela länet 

6. Ett väl fungerande V/A nät med möjlighet till kretsloppsanpassning i 

hela länet 

7. Ett väl fungerande skydd för mark- och äganderätt: en förutsättning för 

livsmedels- och biobränsleproduktion 

En mer detaljerad beskrivning av ovanstående åtgärdsförslag återfinns i vårt 

remissvar på s. 7-12. Vi ser gärna en fortsatt dialog för att diskutera områden 

där våra medlemmar antas kunna bli berörda av RUFS 2050.  

 

 
Per Pettersson, ordförande LRF Mälardalen   
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