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YTTRANDE      2016-05-13 

Till 
Huddinge kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning   Ert dnr KS-2015/1004.809 
Kommunalvägen 28 
141 85  HUDDINGE 

huddinge@huddinge.se 

 

Miljöprogram för Huddinge kommun 
Naturskyddsföreningen i Huddinge (nedan kallad föreningen) har lämnats tillfälle att lämna 
synpunkter på Miljöprogram för Huddinge kommun 2017-2021. 

Vi vill härmed lämna våra synpunkter.	  Grunden för dessa är främst Naturskyddsföreningens strävan att 
i alla sammanhang slå vakt om vår natur men också behoven av långsiktigt arbete mot alla former av 
miljö- och resursförstöring inklusive klimatförändringarna. 

Förslaget 
Bakgrunden med kommunens hittillsvarande miljöarbete är väl beskriven och miljöprogrammets 
upplägg pedagogiskt väl motiverat. Miljöprogrammets ambition är att så långt möjligt redovisa 
mätbara mål med mått och mätintervall, vilket är bra. Den avslutande redogörelsen med 
miljöprogrammet satt i relation till omvärlden är föredömligt utförlig med angivande av de planetära 
gränserna, FN:s nya globala utvecklingsmål liksom de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. 
Även kommunens metod för sitt interna miljöarbete verkar ambitiös. Alla de viktigaste 
förutsättningarna ser ut att finnas på plats, vilket är mycket bra. 

Bra är också beskrivningarna och målen inom varje temaområde. Delmålen är delvis mycket tuffa, 
som exempelvis målet att koldioxidfotavtrycket (konsumtionsperspektivet) ska minska från dagens 
(2004) 10,2 ton/invånare till 4,0 ton/invånare senast 2030 och 1,0 ton/invånare senast 2050. Det är 
utmärkt och absolut nödvändigt. Men det är bara 14 år kvar till 2030! Det är lätt att gripas av tvivel om 
de föreslagna riktlinjernas genomslagskraft. 

Våra synpunkter 
Övergripande 
Kommunens förslag till Miljöprogram är mycket välskrivet och verkar oerhört ambitiöst. 

Det är dock med föreningens erfarenheter uppenbart att miljöprogrammet innehåller många 
målkonflikter. Vi tänker framförallt på planeringen för Tvärförbindelse Södertörn, som tycks krocka 
med många av riktlinjerna och delmålen. Hur kommer dessa krockar att hanteras? Hur tungt väger 
miljöprogrammets alla välmotiverade ord i sällskap med ekonomiska och andra samhällskrav? 
Föreningen har tagit del av yttrandet från Vårby-Fittja hembygdsförening och instämmer i tvivlet om 
huruvida miljöprogrammets mål verkligen är tänkta att genomföras. Detta tvivel är förstås allvarligt 
och kan, om det visar sig befogat, hota vår tillit till samhällets vilja och förmåga att värna för 
framtiden livsviktiga värden och förutsättningar. 

Miljöprogrammet säger i sin Inriktning för Huddinge kommuns miljöarbete (sid 7) bl a att kommunen 
ska ”arbeta aktivt för att minska användningen av naturresurser” och ”kontinuerligt minska 
energianvändningen”. När det gäller transporter beskriver Miljöprogrammet på flera ställen behovet av 
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fossilfria drivmedel. Riktlinjerna från översiktsplanen (Miljöprogrammet sid 8) har som första punkt 
att ”Kommunen ska verka för beteendeförändringar och i vissa fall använda ekonomiska styrmedel för 
att utsläppen från transportsektorn ska minska”. Vi i Naturskyddsföreningen tror inte att det räcker 
med att minska fossilberoendet. Bilar kräver resurser för sin tillverkning och tar plats var de än finns. 
Vi vill se ännu tydligare insatser för beteendeförändringar i syfte att minska användningen av jordens 
resurser. Inte minst krävs att kommunen aktivt verkar för en minskning av transportberoendet och 
privatbilismen. Om all konsumtion minskar och därmed också behovet av alla sorters förpackningar 
måste också transportbehovet minska. Samhället måste angripa orsaken till problemen, inte bara 
underlätta hanteringen av dem. 

Detaljerade synpunkter 
Alla de sex beskrivna temaområden är från föreningens utgångspunkter mycket viktiga. Vi väljer ändå 
att koncentrera oss på temat Biologisk mångfald och friluftsliv. Just biologisk mångfald är det 
planetära gränsvärde som, tillsamman med klimatförändringarna, har överskridits mest. De nationella 
– och kommunala – miljömålen Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv 
känns livsviktiga i både korta och långa tidsperspektiv. 

Riktlinjerna ”Tillgodose behovet av promenad- och strövvänlig skog” liksom ”Bevara men även 
utveckla skogsmarkens värden avseende friluftsliv och kulturmiljö” är utmärkta. Utredningar om 
sambanden mellan de gröna kilarna måste dock utmynna i konkreta åtgärder. Delmålet nr 28 
(Strategiskt viktig grönstruktur ska bevaras) måste uppfyllas. Delmål 37 (Jordbruksmarken bör ej 
bebyggas…) är mycket viktigt. 

Riktlinjer, delmål och mått i detta avsnitt beskriver dock i huvudsak de rena naturområdena. Vi i 
Naturskyddsföreningen anser att det är väsentligt att också se till de fragment av natur, som finns 
insprängd bland bebyggelsen. På sid 21 står ”Det är viktigt att i samhällsplaneringen ta hänsyn till 
grönstrukturen och den biologiska mångfalden. Detta behövs till exempel för att bevara artrikedom 
och sammanhängande grönstruktur, för att främja människors hälsa samt för naturlig 
dagvattenhantering.” Utmärkt, och ett rikt växtliv av lokala vilda växter bör ingå i stadsplaneringen 
och inte enbart finnas i naturreservaten. Vi tror t ex att andelen gräsmattor, som i sig inte alltid fyller 
någon viktig funktion, kan minska. De är ofta resurskrävande och ett slöseri med markanvändning. 
Minska andelen planterade växter, som inte hör till vår naturliga fauna och låt i stället vilda växter få 
större plats i parker, vägrenar och andra grönområden inom tättbebyggt område. 

Förslaget från Vårby-Fittja om ett infocentrum/Naturum för Huddinges alla fina naturreservat vid 
Masmo tunnelbanestation tycker vi är utmärkt bra! 

Vi avstår här från att peka ut ytterligare detaljer bland miljöprogrammets förslag. Det övergripande 
kravet från Naturskyddsföreningen i Huddinge är att låta miljöprogrammets andemeningar och 
konkreta förslag förverkligas. Vi är alla beroende av fungerande livsmiljöer, för oss själva och för våra 
barnbarn. Låt inte miljöprogrammet stanna vid vackra ord! 

 

Vår kontaktperson i detta ärende är Kerstin Lönngren, remissansvarig i Huddingekretsen, 
0705-72 12 72, kerstin.lonngren@telia.com. 
 

 

Naturskyddsföreningen i Huddinge 

Birgitta Andersson 
ordförande 
huddingekrets@gmail.com  


