
Stockholmsregionens vision är att vara 
Europas mest attraktiva storstadsregion. I 
RUFS 2050 står det att regionens samtliga 
aktörer har en roll i att förverkliga visionen.

Men…

7,2 procent av länets befolkning bor på 
landsbygden och 0,3 procent i skärgården. 

(…) Det gör Stockholms län till Sveriges tredje 
största landsbygdslän. 



Kommentarer till hur visionen uppfylls genom 
målen:

• Fler bostäder ska byggas men minst 95% i 
de mest tillgängliga lägen.

• Stockholmsregionen ska bli mer tillgänglig 
men när bussar och tåg blir snabbare 
mellan stadskärnorna innebär det också att 
de passerar områden som inte är 
stadskärnor i högre hastighet.

• Samtidigt som resurser koncentreras till 
stadskärnor ska skillnader mellan 
socioekonomiska grupper och kommuner 
minska.



"Att vara en del av Stockholmsregionen innebär en rad fördelar för landsbygden i Stockholms

län. Här finns tillgång till en stor arbetsmarknad, goda utbildningsmöjligheter, ett

diversifierat näringsliv och köpstarka konsumenter. Samtidigt medför närheten till staden

en ökad konkurrens om marken, högre markpriser och risk för konflikter mellan ny bebyggelse

och areella näringar. Den parallella trenden till urbaniseringen – att fler flyttar ut

från tätorterna – ökar också risken för en utspridd bebyggelse och ökad bilanvändning."

"Jordbruket är en viktig grön näring som bidrar till en rad ekosystemtjänster. Lantbruksföretagen

i Stockholms län står inför utmaningar i form av en hög genomsnittsålder

bland lantbrukarna, låg lönsamhet och svårigheter vid generationsskiften. Många utmaningar

kräver att regelverk och lagstiftning reformeras för att underlätta utvecklingen av

näringen. Antalet djurhållande gårdar minskar, vilket innebär att marker växer igen och i

sin tur hotar kulturarvet och den biologiska mångfalden."
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Kommentarer och kännetecken på urbant tolkningsföreträde: 

Stockholmsregionen är uppdelat i stad-land, där den svagare parten land kan dra nytta av 
den starka stadens resurser. Eftersom att man på landet bor utspritt och lever mindre 
miljösmart så är det bättre att samla invånarna till stadskärnorna. Samtidigt är det 
önskvärt att det finns lantbruksföretag för ekosystemtjänster.

Landsbygden i Stockholms län beskrivs som särskild och annorlunda. Där finns en äldre 
befolkning, låg lönsamhet och är en utmaning i behov av utveckling. Utveckling ska ske för 
hela regionens behov och bruk av landsbygdens värden. På landsbygden ska 
företagsandan uppmuntras för att företagarna ska kunna komma på lösningar för att 
producera rekreationsmöjligheter, energi och livsmedel. 
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