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Förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för 


Stockholmsregionen 
 


LRF Mälardalen har granskat förslaget till landsbygds- och skärgårdsstrategi 


för Stockholmsregionen (Anon.2017a). Strategiförslaget är kopplat till RUFS 


2050 (Anon. 2017b) och syftar till att stärka möjligheterna av att bo och verka 


på landsbygden och skärgården i Stockholms län. Strategins målår är 2030. Här 


anges fyra övergripande insatsområden: 


• Förbättra tillgängligheten 


• Stärk det lokala näringslivet 


• Utveckla levande lokalsamhällen 


• Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden 


Det anges i strategiförslaget på s. 11 att tre parallella processer pågår med 


inverkan för strategiförslagets implementering: 


Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande 


Landsbygdsprogrammet 


Livsmedelsstrategi för Stockholms län 


I korthet diskuterar och föreslår ovan delprocesser att insatser görs för att: 


- Medge goda förutsättningar att arbeta, bo, och leva i landsbygderna 


- Öka företagsamheten i landsbygderna 


- Ökad innovation, stärkt konkurrenskraft, samverkan 


- Klimatanpassning och minskad klimatpåverkan  


- Ökad livsmedelsproduktion för ökad självförsörjningsgrad i länet 
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Koppling till RUFS 2050 


LRF Mälardalen har i sitt tidigare remissvar till RUFS 2050 (Anon. 2017b) 


antagit att regionens befolkning ökar snabbt, klimatet blir varmare, 


möjligheterna av att importera mat minskar, och att det de närmaste 


decennierna sker en övergång till förnybara energikällor, material, och 


biobränslen. Detta medför att: 


- Behovet ökar av lokal livsmedelsproduktion i länet. 


- Behovet ökar av skogsråvara- och förnybar energi för att möta 


utfasning av fossilbaserade produkter/energi. 


En ökad mat- och energiproduktion i länet ökar möjligheterna av att minska 


nettokoldioxidutsläpp i regionalt och globalt perspektiv. Vi vill i det följande 


lyfta ett antal åtgärdsförslag som förbättrar möjligheterna av att bo, verka, och 


driva företag i länets landsbygd och skärgårdsområden som gärna får finnas 


med i landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholms län (Anon. 2017 a). 


Åtgärdsförslag för att stärka möjligheter till boende och företagande 


Övergången från fossilbaserad energi, och råvaror/material till förnybara 


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


närmaste decennierna då fossila bränslen överges (Aleklett 2016). 


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 anser att 


regionens attraktivitet bygger på att företag tillåts utvecklas och förändras i en 


marknadsdriven omvärld. Detta omfattar att uppmuntra det teknikskifte som 


behöver ske i övergången till alltmer biobaserade material och förnybar energi 


under bibehållande av en god livsmiljö och levnadsstandard i regionen.  


Produktion av ekosystemtjänster i form av energi, råvaror, och mat behöver 


prioriteras för att upprätthålla en godtagbar energi- och livsmedelsförsörjning i 


länet. Vi vill i det följande föreslå åtgärder som medför förbättringar för 


företag inom det gröna näringslivet i hela Stockholms län för större 


livsmedelsproduktion, och större produktion av förnybar energi, biobränslen, 


och biobaserade material. 
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LRF Mälardalens förslag till åtgärder  


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 sikte på ett antal strategiska delområden: 


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


landsbygdens miljö) ska vara minst 1 % per år fram till år 2030 då det 


gröna näringslivets produktion ska uppgå till 130 miljarder år 2030 


- Fler företag behöver startas inom de gröna näringarna  


- Fler ska kunna ha ett arbete och bo i landsbygd 


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


åtgärder och garantier för samhällsservice, infrastruktur, ökad användning av 


biobaserade material och förnybar energi samt ett välfungerande skydd för den 


privata ägande- och brukanderätten.  


I det följande nämner vi de åtgärdsförslag, som ansluter till LRF:s vision som 


bidrar till en positiv utveckling av företagande och boende i länets tätortsnära 


landsbygd, landsbygd och skärgård som representerar ca 80% av Stockholms 


läns sammanlagda yta: 


1. En fungerande samhällsservice i hela länet 


Många kommuner i länet har försämrat sin samhällsservice t.ex. 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. Alla länets 


invånare behöver tillgång till samhällsservice för att blomstra utifrån sina unika 


förutsättningar om det ska vara möjligt att bo och driva företag i hela länet. 


Åtgärder krävs därför för att säkerställa-återställa en välfungerande 


samhällsservice även i länets glesbygd och skärgård.   


 


2. Ett väl fungerande digitalt bredband i hela länet 


LRF menar att bredbandsuppkoppling är en grundläggande förutsättning för att 


kunna bedriva företagande, ta del av samhällsdebatt och information, samt ha 
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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. 


3. Fler bostäder, ett klimatpositivt träbyggande 


 


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


behovet av ett ökat bostadsbyggande. 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 


utveckling är att regionens mer centrala delar behöver fler bostäder 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)  


 


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


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. De positiva effekterna av ett väl fungerande V/A nät 


med möjlighet till kretsloppsanpassning understödjer samtliga huvudmål som 


ingår i RUFS 2050. 


5. Transportfrågor i skärgården 


Skärgården ligger inom några mil från Sveriges mest expansiva region men 


resor och frakter bör här inte mätas i avstånd utan i tid. Då hamnar Stockholms 


skärgård i samma kategori som Norrlands inland med flera timmars, vissa 
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årstider dygnslånga restider, för att nå service och handel. För att möta denna 


lägesnackdel måste kollektiv persontrafik och även samhällsstödd frakttrafik 


öka ytterligare. Trafikbehoven finns året runt men mängden gods och resande 


växlar varför olika former av anropsstyrd trafik och fraktstöd vid användande 


av privata fraktfartyg bör utvecklas mera. 


6. Ett väl fungerande vägnät i hela länet 


LRF vill hävda att Sverige, för att klara av samhällsutmaningen med klimatet, 


måste öka produktionen av livsmedel, förnyelsebara material, och biobränslen. 


Om hela samhället ska kunna ta del av dessa resurser i form av livsmedel, 


träråvara, och förnyelsebar uppvärmning av bostäder måste det finnas adekvat 


infrastruktur i hela landet. 


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 att goda förutsättningar behöver 


finnas för jord- och skogsbrukets vägtransporter om en ökad livsmedels-, 


energi-, och förnybar materialproduktion ska kunna ske i Stockholmsregionen. 


Idag är det ett faktum att drygt 3 mil från centrala 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 anser att en upprustning av vägnätet och dess broar blir helt nödvändig för 


att möta framtidens mer intensiva belastning av tung trafik. Här kan 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 behov 


av rejäla väginvesteringar.  Märk att en upprustning av vägnätet inte går emot 


perspektivet om att personbilstrafiken behöver minska utan motiveras av 


ökande tunga transporter inom regionens gröna näringsliv dvs mer 


lokalproducerade livsmedel, energi- och värmeverk, skogsindustri, och 


framtidens bioraffinaderier och kompositfabriker. 


Med bakgrund i det som Trafikverket pekar på som de stora utmaningarna för 


infrastrukturutveckling för tidsperioden 2018 - 2029 (Anon. 2017c) vill vi som 


företrädare för de gröna näringarna se någon form av redogörelse i Strategin 


för landsbygds och skärgårdsstrategi hur länets infrastruktur skall möta ökande 


fordons- och transportvikter: Sverige hade till för något år sedan tillsammans 


med Finland den högsta tillåtna maxvikten för lastbilar om 60 ton (Anon. 


2012a) vilket ställer extrema krav på vägnätets bärighet. Ifjol har gränsen i 


Sverige höjts till 64 ton (Anon. 2015a). Som jämförelse har USA och de större 
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EU länderna en maxvikt för lastbilar om endast 40 ton. Vårt grannland Finland 


(som också har en exportberoende skogsindustri precis som Sverige) har dock 


år 2013 höjt gränsen för fordonsvikt till 74 ton vilket ökar Finlands nationella 


konkurrenskraft på en för Sverige mycket viktig varuexportmarknad 


(skogsindustrin gav ca 130 miljarder i nettoexportvärde för Sverige under år 


2016). Trafikverket har i utredningar undersökt förutsättningar till att öka 


fordonsvikterna till 80 ton (Anon. 2012b) dvs det dubbla mot vad som normalt 


gäller inom flera EU länder. Frågan är om en sådan utveckling är möjlig med 


nuvarande resurstilldelning för Trafikverket till bärighetsförstärkande åtgärder 


och vägunderhåll? För redan nu med 60 - 64 ton maxvikt ses ofta vägskador, 


speciellt under vår- och höst, som leder till ett ökat fordonsslitage av 


personbilar men också förhindrar transporter under del av året. En identifiering 


av de vägar och vägavsnitt som uppvisar störst brister (främst det sekundära 


och tertiära vägnätet) bör göras för att medge bärighetsförstärkande åtgärder. 


Detta gäller förövrigt också länets större vägar som en självklar 


underhållsåtgärd av vägfunktionalitet.  


 


Stort behov av akuta åtgärder – underhåll och trafiksäkerhet 


LRF Mälardalen har fått motta många skrivelser som påvisar brister på 


vägavsnitt inom det sekundära och det tertiära finmaskiga vägnätet. Här 


förekommer förutom påpekanden på bristande bärighet, vägunderhåll, alltför 


små cirkulationsplatser, och bristande snöröjning också synpunkter som är av 


mer akut karaktär som bidrar till starkt nedsatt trafiksäkerhet för gående, 


cyklister, personbil, och tung trafik.  


 


För oss är det svårt att förstå att vägbärigheten i Stockholm ska få vara så pass 


mycket sämre än den som gäller i närliggande län: Stockholms län har 12 % 


ständigt nedklassade vägar till BK2 vilket kan jämföras med 1,5% BK2 vägar i 


Uppsala län och 1% BK2 vägar i Södermanlands län. Akuta begränsningar av 


vägars funktion och transportkapacitet uppkommer också av höga vattenflöden 


vilka också underminerar vägarna (Anon. 2012c). Den nederbördsrika 


sommaren år 2012 satte verkligen fokus på att många vägar har starkt behov av 


en översyn vad gäller existerande vägdiken, dikesrensning, samt andra 


vägförstärkningsåtgärder.  Vi har vidareförmedlat dessa observationer till 


Trafikverket och sökt dialog om möjliga åtgärder. Ofta blir svaret att det 


saknas resurser för verksamma åtgärder. Vi vill därför komma med ett förslag 


som bör finansieras utifrån medel som tilldelats Stockholms läns landsting:  


 


Trimningsåtgärder – möjlighet att möta akuta behov 


LRF Mälardalen inser att en begränsade budget många gånger förhindrar 


Trafikverket från snabba och direkta åtgärder av befintlig infrastruktur. Det 
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krävs dock snabba åtgärdsmöjligheter av vägavsnitt som är starkt undermåliga i 


länet vad gäller trafiksäkerhet-, vägbärighet, och vägstandard. Vårt förslag är 


att Trafikverket öppnar upp en webbportal där vägavsnitt med akuta 


åtgärdsbehov kan inrapporteras för Trafikverkets kännedom. Till detta knyts en 


länsbudget finansierad av Stockholms läns landsting för att medge snabba 


åtgärder av akuta brister. 


 


7. Prioritering av infrastrukturinvesteringar 


 


Strategiförslaget till landsbygds- och skärgårdsstrategi (och RUFS 2050) utgår 


till stor del från de behov som finns av effektiva persontransporter. Vi förstår 


att detta synsätt syftar till bättre möjlighet att understödja pendlingstrafik 


mellan stad – landsbygd/skärgård. Vi ser dock mindre ansatser om att skapa en 


väl fungerande infrastruktur för de företag som är knutna till landsbygd och 


skärgård i länet. 


Som ett exempel på att man ofta förbiser lokala infrastrukturbehov är den 


föreslagna uppgraderingen av Hargshamn med en farledsfördjupning vilket 


medger att större fartyg kan trafikera hamnen. Intressenterna för en sådan 


utveckling tycks bland annat ha varit Dannemora mineral och SKB. Om nu 


Hargshamn ges större kapacitet och därmed antagligen också får fungera som 


utskeppningshamn för spannmål, biobränslen, och skogsindustriprodukter bör 


man vara medveten om att en förstärkning av hamnens kapacitet åtföljs av 


ökande transporter på vägnätet i de till Hargshamn närmaste kommunerna. Var 


finns isåfall de resurser som ska understödja uppgradering av vägnätet i dessa 


kommuner?  


LRF Mälardalen menar att de delar (stråk) av länet som får bättre infrastruktur 


också ges bättre förutsättningar för bostadsbyggande och expansion. 


Nyinvesteringar i infrastruktur kommer därför att påverka 


befolkningsutvecklingen i skilda delar av länet. Vad vi förstår saknas nu 


resurser för att länets vägnät ska dimensioneras och underhållas för att möta 


bärighetskrav och funktionalitet för de allt högre fordonsvikter på lastbilar som 


ses på vägnätet som helhet. I tillägg till skogsbrukets högre belastning på 


mindre vägar tillkommer den ambition som Sverige har om en ökad nationell 


självförsörjningsgrad av livsmedel som ses som ett centralt mål i den nationella  


livsmedelsstrategin (Anon. 2017d). En ökad lokal produktion av livsmedel 


innebär ökande transportbehov på länets mindre vägar. Ökat vägunderhåll av 


redan slitna vägar med låg bärighet i Stockholms län kräver resurser. I vårt 


synsätt behöver redan befintlig infrastruktur upprätthållas, vårdas, och rustas 


för att uppnå uppställda funktionalitetskrav i hela Stockholms län innan ny 


infrastruktur byggs.  
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8. Förnybara material – behov av innovation och nya företag  


 


När fossilbaserade material fasas ut uppstår behov av förnybara material. 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 


bidra till en hållbar övergång till förnybara material och nya produkter (Anon. 


2016c). En sådan förändring understödjer möjligheterna till att nya företag 


etableras vilket är ett mål som ingår i RUFS 2050. I sammanhanget bör nämnas 


att Stockholms Universitet och KTH har god kompetens för att göra en 


behovsanalys av de FoU insatser som krävs för att understödja en utveckling av 


nya biokemiföretag som kan framställa produkter och material som baseras på 


förnybar bioråvara från jord- och skogsbruk. 


 


9. 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. 2012d; Anon. 2015b). 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 i länet!  LRF menar att markförlagd 


kraftöverföringsteknik måste representera bästa möjliga teknikalternativ för 


elöverföring då det bibehåller jordbruksmark och skogsmarkens 


produktionsmöjligheter jämfört med luftburna kraftledningar. Markförlagda 


ledningar 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. En övergång från luftburna till markförlagda 


elledningar understödjer samtliga huvudmål i RUFS 2050. 
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10. Ett väl fungerande skydd för mark- och äganderätt: en förutsättning för 


produktion av livsmedel och biobränslen 


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 ska implementeras. 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.  


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 om ett personligt 


obehag där hemfridszonen kränks av personer som gjort intrång på tomtmark 


och/eller bostadshus-ekonomibyggnader ofta med hänvisning till 


allemansrätten.  


Vi anser att skyddet för mark- och äganderätt är svagt med tanke på den 


samhällsnytta som produktion av livsmedel, energi, och material ger till den 


regionala försörjningen och ekonomin. Det saknas insikt i att förutsättningen 


för de gröna näringarna är ett väl fungerande skydd för brukande- och 


äganderätt. Vi vänder oss inte mot allemansrätten i sig utan menar att den är en 


tillgång för hela landets invånare men utövandet av allemansrätten får inte 


medföra negativa konsekvenser för landsbygdens företagande och boende.  


Sammanfattning  


De gröna näringarna och landsbygden i Stockholms län kommer att få ökad 


betydelse i ett livsmedels- och energiförsörjningsperspektiv (Anon. 2011; 


Anon. 2015b; Anon. 2017d). En lokalt ökad produktion av livsmedel och 


bioenergi bidrar också till att sänka nettokoldioxidutsläpp i länet och i världen.   


 Vi stödjer vår uppfattning på följande sakförhållanden:  


- Världens och länets befolkning ökar starkt (FN 2017; SCB 2016) 


- Möjligheterna att importera livsmedel minskar i framtiden 


- Övergång sker till förnybara energikällor och biobaserade material   
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Detta att länets befolkning ökar snabbt samtidigt som klimatet blir varmare och 


möjligheterna av att importera mat minskar, samtidigt som vårt beroende av 


fossilbaserad(e) energi och material fasas ut understryker att: 


- Behovet av lokal livsmedelsproduktion ökar i länet. 


- Behovet av skogsråvara- och förnybar energi ökar i länet 


Vi vill i det följande lyfta ett antal åtgärdsförslag som förbättrar möjligheterna 


av att bo, verka, och driva företag i länets landsbygd och skärgårdsområden.  


Med bakgrunden ovan lämnar LRF Mälardalen några åtgärdsförslag: 


 


1. En fungerande samhällsservice i hela länet 


2. Ett väl fungerande digitalt bredband i hela länet 


3. Fler bostäder, ett klimatpositivt träbyggande 


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


5. Transportfrågor i skärgården 


6. Ett funktionellt vägnät i hela länet 


7. Prioritering av infrastrukturinvesteringar 


8. Förnybara material – behov av innovation och nya företag  


9. Markförlagda kraftledningar i hela länet 


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


livsmedels- och biobränsleproduktion 


 


Vi ser gärna en fortsatt dialog för att mer i detalj diskutera åtgärder som bidrar 


till bättre möjligheter till boende och företagande i hela länet. 


 


 


 
 


Per Pettersson, ordförande LRF Mälardalen   
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Box 22550, 104 22 Stockholm 

 

Förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för 

Stockholmsregionen 
 

LRF Mälardalen har granskat förslaget till landsbygds- och skärgårdsstrategi 

för Stockholmsregionen (Anon.2017a). Strategiförslaget är kopplat till RUFS 

2050 (Anon. 2017b) och syftar till att stärka möjligheterna av att bo och verka 

på landsbygden och skärgården i Stockholms län. Strategins målår är 2030. Här 

anges fyra övergripande insatsområden: 

• Förbättra tillgängligheten 

• Stärk det lokala näringslivet 

• Utveckla levande lokalsamhällen 

• Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden 

Det anges i strategiförslaget på s. 11 att tre parallella processer pågår med 

inverkan för strategiförslagets implementering: 

Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande 

Landsbygdsprogrammet 

Livsmedelsstrategi för Stockholms län 

I korthet diskuterar och föreslår ovan delprocesser att insatser görs för att: 

- Medge goda förutsättningar att arbeta, bo, och leva i landsbygderna 

- Öka företagsamheten i landsbygderna 

- Ökad innovation, stärkt konkurrenskraft, samverkan 

- Klimatanpassning och minskad klimatpåverkan  

- Ökad livsmedelsproduktion för ökad självförsörjningsgrad i länet 

mailto:registrator.trf@sll.se


      

 2(11) 

   

  

  

Koppling till RUFS 2050 

LRF Mälardalen har i sitt tidigare remissvar till RUFS 2050 (Anon. 2017b) 

antagit att regionens befolkning ökar snabbt, klimatet blir varmare, 

möjligheterna av att importera mat minskar, och att det de närmaste 

decennierna sker en övergång till förnybara energikällor, material, och 

biobränslen. Detta medför att: 

- Behovet ökar av lokal livsmedelsproduktion i länet. 

- Behovet ökar av skogsråvara- och förnybar energi för att möta 

utfasning av fossilbaserade produkter/energi. 

En ökad mat- och energiproduktion i länet ökar möjligheterna av att minska 

nettokoldioxidutsläpp i regionalt och globalt perspektiv. Vi vill i det följande 

lyfta ett antal åtgärdsförslag som förbättrar möjligheterna av att bo, verka, och 

driva företag i länets landsbygd och skärgårdsområden som gärna får finnas 

med i landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholms län (Anon. 2017 a). 

Åtgärdsförslag för att stärka möjligheter till boende och företagande 

Övergången från fossilbaserad energi, och råvaror/material till förnybara 

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

närmaste decennierna då fossila bränslen överges (Aleklett 2016). 

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 anser att 

regionens attraktivitet bygger på att företag tillåts utvecklas och förändras i en 

marknadsdriven omvärld. Detta omfattar att uppmuntra det teknikskifte som 

behöver ske i övergången till alltmer biobaserade material och förnybar energi 

under bibehållande av en god livsmiljö och levnadsstandard i regionen.  

Produktion av ekosystemtjänster i form av energi, råvaror, och mat behöver 

prioriteras för att upprätthålla en godtagbar energi- och livsmedelsförsörjning i 

länet. Vi vill i det följande föreslå åtgärder som medför förbättringar för 

företag inom det gröna näringslivet i hela Stockholms län för större 

livsmedelsproduktion, och större produktion av förnybar energi, biobränslen, 

och biobaserade material. 
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LRF Mälardalens förslag till åtgärder  

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 sikte på ett antal strategiska delområden: 

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

landsbygdens miljö) ska vara minst 1 % per år fram till år 2030 då det 

gröna näringslivets produktion ska uppgå till 130 miljarder år 2030 

- Fler företag behöver startas inom de gröna näringarna  

- Fler ska kunna ha ett arbete och bo i landsbygd 

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

åtgärder och garantier för samhällsservice, infrastruktur, ökad användning av 

biobaserade material och förnybar energi samt ett välfungerande skydd för den 

privata ägande- och brukanderätten.  

I det följande nämner vi de åtgärdsförslag, som ansluter till LRF:s vision som 

bidrar till en positiv utveckling av företagande och boende i länets tätortsnära 

landsbygd, landsbygd och skärgård som representerar ca 80% av Stockholms 

läns sammanlagda yta: 

1. En fungerande samhällsservice i hela länet 

Många kommuner i länet har försämrat sin samhällsservice t.ex. 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. Alla länets 

invånare behöver tillgång till samhällsservice för att blomstra utifrån sina unika 

förutsättningar om det ska vara möjligt att bo och driva företag i hela länet. 

Åtgärder krävs därför för att säkerställa-återställa en välfungerande 

samhällsservice även i länets glesbygd och skärgård.   

 

2. Ett väl fungerande digitalt bredband i hela länet 

LRF menar att bredbandsuppkoppling är en grundläggande förutsättning för att 

kunna bedriva företagande, ta del av samhällsdebatt och information, samt ha 
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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. 

3. Fler bostäder, ett klimatpositivt träbyggande 

 

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

behovet av ett ökat bostadsbyggande. 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 

utveckling är att regionens mer centrala delar behöver fler bostäder 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)  

 

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

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. De positiva effekterna av ett väl fungerande V/A nät 

med möjlighet till kretsloppsanpassning understödjer samtliga huvudmål som 

ingår i RUFS 2050. 

5. Transportfrågor i skärgården 

Skärgården ligger inom några mil från Sveriges mest expansiva region men 

resor och frakter bör här inte mätas i avstånd utan i tid. Då hamnar Stockholms 

skärgård i samma kategori som Norrlands inland med flera timmars, vissa 
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årstider dygnslånga restider, för att nå service och handel. För att möta denna 

lägesnackdel måste kollektiv persontrafik och även samhällsstödd frakttrafik 

öka ytterligare. Trafikbehoven finns året runt men mängden gods och resande 

växlar varför olika former av anropsstyrd trafik och fraktstöd vid användande 

av privata fraktfartyg bör utvecklas mera. 

6. Ett väl fungerande vägnät i hela länet 

LRF vill hävda att Sverige, för att klara av samhällsutmaningen med klimatet, 

måste öka produktionen av livsmedel, förnyelsebara material, och biobränslen. 

Om hela samhället ska kunna ta del av dessa resurser i form av livsmedel, 

träråvara, och förnyelsebar uppvärmning av bostäder måste det finnas adekvat 

infrastruktur i hela landet. 

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 att goda förutsättningar behöver 

finnas för jord- och skogsbrukets vägtransporter om en ökad livsmedels-, 

energi-, och förnybar materialproduktion ska kunna ske i Stockholmsregionen. 

Idag är det ett faktum att drygt 3 mil från centrala 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 anser att en upprustning av vägnätet och dess broar blir helt nödvändig för 

att möta framtidens mer intensiva belastning av tung trafik. Här kan 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 behov 

av rejäla väginvesteringar.  Märk att en upprustning av vägnätet inte går emot 

perspektivet om att personbilstrafiken behöver minska utan motiveras av 

ökande tunga transporter inom regionens gröna näringsliv dvs mer 

lokalproducerade livsmedel, energi- och värmeverk, skogsindustri, och 

framtidens bioraffinaderier och kompositfabriker. 

Med bakgrund i det som Trafikverket pekar på som de stora utmaningarna för 

infrastrukturutveckling för tidsperioden 2018 - 2029 (Anon. 2017c) vill vi som 

företrädare för de gröna näringarna se någon form av redogörelse i Strategin 

för landsbygds och skärgårdsstrategi hur länets infrastruktur skall möta ökande 

fordons- och transportvikter: Sverige hade till för något år sedan tillsammans 

med Finland den högsta tillåtna maxvikten för lastbilar om 60 ton (Anon. 

2012a) vilket ställer extrema krav på vägnätets bärighet. Ifjol har gränsen i 

Sverige höjts till 64 ton (Anon. 2015a). Som jämförelse har USA och de större 
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EU länderna en maxvikt för lastbilar om endast 40 ton. Vårt grannland Finland 

(som också har en exportberoende skogsindustri precis som Sverige) har dock 

år 2013 höjt gränsen för fordonsvikt till 74 ton vilket ökar Finlands nationella 

konkurrenskraft på en för Sverige mycket viktig varuexportmarknad 

(skogsindustrin gav ca 130 miljarder i nettoexportvärde för Sverige under år 

2016). Trafikverket har i utredningar undersökt förutsättningar till att öka 

fordonsvikterna till 80 ton (Anon. 2012b) dvs det dubbla mot vad som normalt 

gäller inom flera EU länder. Frågan är om en sådan utveckling är möjlig med 

nuvarande resurstilldelning för Trafikverket till bärighetsförstärkande åtgärder 

och vägunderhåll? För redan nu med 60 - 64 ton maxvikt ses ofta vägskador, 

speciellt under vår- och höst, som leder till ett ökat fordonsslitage av 

personbilar men också förhindrar transporter under del av året. En identifiering 

av de vägar och vägavsnitt som uppvisar störst brister (främst det sekundära 

och tertiära vägnätet) bör göras för att medge bärighetsförstärkande åtgärder. 

Detta gäller förövrigt också länets större vägar som en självklar 

underhållsåtgärd av vägfunktionalitet.  

 

Stort behov av akuta åtgärder – underhåll och trafiksäkerhet 

LRF Mälardalen har fått motta många skrivelser som påvisar brister på 

vägavsnitt inom det sekundära och det tertiära finmaskiga vägnätet. Här 

förekommer förutom påpekanden på bristande bärighet, vägunderhåll, alltför 

små cirkulationsplatser, och bristande snöröjning också synpunkter som är av 

mer akut karaktär som bidrar till starkt nedsatt trafiksäkerhet för gående, 

cyklister, personbil, och tung trafik.  

 

För oss är det svårt att förstå att vägbärigheten i Stockholm ska få vara så pass 

mycket sämre än den som gäller i närliggande län: Stockholms län har 12 % 

ständigt nedklassade vägar till BK2 vilket kan jämföras med 1,5% BK2 vägar i 

Uppsala län och 1% BK2 vägar i Södermanlands län. Akuta begränsningar av 

vägars funktion och transportkapacitet uppkommer också av höga vattenflöden 

vilka också underminerar vägarna (Anon. 2012c). Den nederbördsrika 

sommaren år 2012 satte verkligen fokus på att många vägar har starkt behov av 

en översyn vad gäller existerande vägdiken, dikesrensning, samt andra 

vägförstärkningsåtgärder.  Vi har vidareförmedlat dessa observationer till 

Trafikverket och sökt dialog om möjliga åtgärder. Ofta blir svaret att det 

saknas resurser för verksamma åtgärder. Vi vill därför komma med ett förslag 

som bör finansieras utifrån medel som tilldelats Stockholms läns landsting:  

 

Trimningsåtgärder – möjlighet att möta akuta behov 

LRF Mälardalen inser att en begränsade budget många gånger förhindrar 

Trafikverket från snabba och direkta åtgärder av befintlig infrastruktur. Det 
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krävs dock snabba åtgärdsmöjligheter av vägavsnitt som är starkt undermåliga i 

länet vad gäller trafiksäkerhet-, vägbärighet, och vägstandard. Vårt förslag är 

att Trafikverket öppnar upp en webbportal där vägavsnitt med akuta 

åtgärdsbehov kan inrapporteras för Trafikverkets kännedom. Till detta knyts en 

länsbudget finansierad av Stockholms läns landsting för att medge snabba 

åtgärder av akuta brister. 

 

7. Prioritering av infrastrukturinvesteringar 

 

Strategiförslaget till landsbygds- och skärgårdsstrategi (och RUFS 2050) utgår 

till stor del från de behov som finns av effektiva persontransporter. Vi förstår 

att detta synsätt syftar till bättre möjlighet att understödja pendlingstrafik 

mellan stad – landsbygd/skärgård. Vi ser dock mindre ansatser om att skapa en 

väl fungerande infrastruktur för de företag som är knutna till landsbygd och 

skärgård i länet. 

Som ett exempel på att man ofta förbiser lokala infrastrukturbehov är den 

föreslagna uppgraderingen av Hargshamn med en farledsfördjupning vilket 

medger att större fartyg kan trafikera hamnen. Intressenterna för en sådan 

utveckling tycks bland annat ha varit Dannemora mineral och SKB. Om nu 

Hargshamn ges större kapacitet och därmed antagligen också får fungera som 

utskeppningshamn för spannmål, biobränslen, och skogsindustriprodukter bör 

man vara medveten om att en förstärkning av hamnens kapacitet åtföljs av 

ökande transporter på vägnätet i de till Hargshamn närmaste kommunerna. Var 

finns isåfall de resurser som ska understödja uppgradering av vägnätet i dessa 

kommuner?  

LRF Mälardalen menar att de delar (stråk) av länet som får bättre infrastruktur 

också ges bättre förutsättningar för bostadsbyggande och expansion. 

Nyinvesteringar i infrastruktur kommer därför att påverka 

befolkningsutvecklingen i skilda delar av länet. Vad vi förstår saknas nu 

resurser för att länets vägnät ska dimensioneras och underhållas för att möta 

bärighetskrav och funktionalitet för de allt högre fordonsvikter på lastbilar som 

ses på vägnätet som helhet. I tillägg till skogsbrukets högre belastning på 

mindre vägar tillkommer den ambition som Sverige har om en ökad nationell 

självförsörjningsgrad av livsmedel som ses som ett centralt mål i den nationella  

livsmedelsstrategin (Anon. 2017d). En ökad lokal produktion av livsmedel 

innebär ökande transportbehov på länets mindre vägar. Ökat vägunderhåll av 

redan slitna vägar med låg bärighet i Stockholms län kräver resurser. I vårt 

synsätt behöver redan befintlig infrastruktur upprätthållas, vårdas, och rustas 

för att uppnå uppställda funktionalitetskrav i hela Stockholms län innan ny 

infrastruktur byggs.  
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8. Förnybara material – behov av innovation och nya företag  

 

När fossilbaserade material fasas ut uppstår behov av förnybara material. 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 

bidra till en hållbar övergång till förnybara material och nya produkter (Anon. 

2016c). En sådan förändring understödjer möjligheterna till att nya företag 

etableras vilket är ett mål som ingår i RUFS 2050. I sammanhanget bör nämnas 

att Stockholms Universitet och KTH har god kompetens för att göra en 

behovsanalys av de FoU insatser som krävs för att understödja en utveckling av 

nya biokemiföretag som kan framställa produkter och material som baseras på 

förnybar bioråvara från jord- och skogsbruk. 

 

9. 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. 2012d; Anon. 2015b). 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 i länet!  LRF menar att markförlagd 

kraftöverföringsteknik måste representera bästa möjliga teknikalternativ för 

elöverföring då det bibehåller jordbruksmark och skogsmarkens 

produktionsmöjligheter jämfört med luftburna kraftledningar. Markförlagda 

ledningar 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. En övergång från luftburna till markförlagda 

elledningar understödjer samtliga huvudmål i RUFS 2050. 
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10. Ett väl fungerande skydd för mark- och äganderätt: en förutsättning för 

produktion av livsmedel och biobränslen 

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 ska implementeras. 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.  

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 om ett personligt 

obehag där hemfridszonen kränks av personer som gjort intrång på tomtmark 

och/eller bostadshus-ekonomibyggnader ofta med hänvisning till 

allemansrätten.  

Vi anser att skyddet för mark- och äganderätt är svagt med tanke på den 

samhällsnytta som produktion av livsmedel, energi, och material ger till den 

regionala försörjningen och ekonomin. Det saknas insikt i att förutsättningen 

för de gröna näringarna är ett väl fungerande skydd för brukande- och 

äganderätt. Vi vänder oss inte mot allemansrätten i sig utan menar att den är en 

tillgång för hela landets invånare men utövandet av allemansrätten får inte 

medföra negativa konsekvenser för landsbygdens företagande och boende.  

Sammanfattning  

De gröna näringarna och landsbygden i Stockholms län kommer att få ökad 

betydelse i ett livsmedels- och energiförsörjningsperspektiv (Anon. 2011; 

Anon. 2015b; Anon. 2017d). En lokalt ökad produktion av livsmedel och 

bioenergi bidrar också till att sänka nettokoldioxidutsläpp i länet och i världen.   

 Vi stödjer vår uppfattning på följande sakförhållanden:  

- Världens och länets befolkning ökar starkt (FN 2017; SCB 2016) 

- Möjligheterna att importera livsmedel minskar i framtiden 

- Övergång sker till förnybara energikällor och biobaserade material   
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Detta att länets befolkning ökar snabbt samtidigt som klimatet blir varmare och 

möjligheterna av att importera mat minskar, samtidigt som vårt beroende av 

fossilbaserad(e) energi och material fasas ut understryker att: 

- Behovet av lokal livsmedelsproduktion ökar i länet. 

- Behovet av skogsråvara- och förnybar energi ökar i länet 

Vi vill i det följande lyfta ett antal åtgärdsförslag som förbättrar möjligheterna 

av att bo, verka, och driva företag i länets landsbygd och skärgårdsområden.  

Med bakgrunden ovan lämnar LRF Mälardalen några åtgärdsförslag: 

 

1. En fungerande samhällsservice i hela länet 

2. Ett väl fungerande digitalt bredband i hela länet 

3. Fler bostäder, ett klimatpositivt träbyggande 

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

5. Transportfrågor i skärgården 

6. Ett funktionellt vägnät i hela länet 

7. Prioritering av infrastrukturinvesteringar 

8. Förnybara material – behov av innovation och nya företag  

9. Markförlagda kraftledningar i hela länet 

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

livsmedels- och biobränsleproduktion 

 

Vi ser gärna en fortsatt dialog för att mer i detalj diskutera åtgärder som bidrar 

till bättre möjligheter till boende och företagande i hela länet. 

 

 

 
 

Per Pettersson, ordförande LRF Mälardalen   
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