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Stockholms Ornitologiska Förening (StOF) vill framföra följande synpunkter på planen RUFS 2050  

Bland de föreslagna prioriterade åtgärderna som skall genomföras med ett kort perspektiv vill vi 
särskilt kommentera dessa; 

• Identifiera och utför nödvändiga klimatanpassningar i bebyggelse, infrastruktur och viktiga 
samhällsfunktioner så de klarar förväntade klimatförändringar, exempelvis översvämningar 
och bräddning vid kraftiga regn. 

Denna åtgärd bör framförallt genomföras genom att vidhålla en strikt tolkning av strandskyddet och 
skapa gröna buffertzoner som förutom att minska risker vid översvämning kan fylla funktioner även 
för biologisk mångfald och friluftsliv. 

• Använd ny teknik och ny kunskap för att bygga upp hållbara system för energi såväl som 
vatten- och avlopp, avfallshantering och andra försörjningssystem. 

Här hoppas StOF på att skapandet och återställandet av våtmarker för rening av främst dagvatten 
kommer vara en prioriterad metod. Sådana områden gynnar den biologiska mångfalden och kan 
med lämplig utformning också vara värdefulla för rekreation och fritidsaktiviteter. 

• Underhåll och genomför åtgärder för att nyttja befintliga spår- och vägsystem mer effektivt. 
Samförlägg annan infrastruktur i samband med ny- och ombyggnation av spår- och 
vägsystem, om det finns behov av detta. 

Inom detta område vill vi framförallt att barriäreffekter, både för människor och djur, av befintlig 
och planerad infrastruktur minskas genom lämpliga åtgärder, till exempel ekodukter i större och 
mindre skala samt funktioner för gröna samband skall tas med i planeringen. 

• Utveckla fler biogassatsningar i länet, öka insamlingen av organiskt hushållsavfall samt 
minska avfallsmängderna genom ökad materialåtervinning. 

Denna ökade satsning är nödvändig för en omställning till en mer cirkulär ekonomi men får inte 
innebära en ökad kemisk bekämpning av råttor eller ökad skyddsjakt på måsfåglar. Nya och 
befintliga anläggningar måste utformas på sådant sätt att skadedjursbekämpade åtgärder inte hotar 
andra arter som ugglor och rovfåglar genom förgiftning av råttgift eller blyhagel. 

• Etablera mellankommunal samverkan för att stärka de tio gröna kilarna och deras bidrag till 
regionens ekosystemtjänster. 

En viktig åtgärd som tydligt bör kopplas till kommunernas egen planering av naturskydd och grön 
infrastruktur och där kommunernas synpunkter bör få tydlig vikt. StOF har noterat att planen på en 
flerkärnig region med bibehållna gröna kilar ligger fast sedan tidigare plan trots en stor planerad 
regional befolkningsökning. Detta är en vällovlig ambition och det är mycket viktigt för regionens 
attraktivitet att Stockholmsregionen kan försätta att växa utan att inkräkta på den huvudsakliga 
grönstrukturen. Mycket att regionens attraktivitet kommer av innevånarnas upplevda närhet till 
naturen och tillgänglighet för naturupplevelser och andra aktiviteter i naturen. Dock är det viktigt att 
de gröna kilarna innehåller en mångfald av naturtyper och inte utvecklas mot rena storskogar. 
Vidare kommer en ökad befolkning innebära ett ökat besökstryck och detta bör genom lämpliga 



åtgärder kanaliseras till områden och naturtyper som tål högre slitage och låta vissa områden 
fortsätta att vara i stort sett ostörda.  
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