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Yttrande över remiss ”Redovisning av uppdrag om förstudie om
uppbyggandet av grön infrastruktur och framtagande av indikatorer
för gynnsam bevarandestatus”
SMHI har tagit del av rubricerade remiss och har följande synpunkter.
I sin roll som expertmyndighet inom klimatområdet ställer sig SMHI mycket positiv till att stort fokus
i uppdraget och redovisningen varit kring klimatanpassning kopplat till grön infrastruktur. Att klimatanpassning har varit en grundläggande frågeställning i uppdraget hade dock kunnat förtydligas
ytterligare genom att nämna begreppet ”klimatanpassning” i sammanfattningen på sid. 3 samt
någonstans under avsnitt 1.3. Förtydligande av begrepp (sid 5-10). Begreppet nämns först på sid 14.
Trots att de klimatrelaterade frågorna har ett eget avsnitt på sid 27: 4.2. Kunskap om hur arter och
ekosystem påverkas av ett förändrat klimat anser SMHI att klimatanpassning borde omnämnas som ett
område inom grön infrastruktur där ny kunskap, nya arbetssätt och ny forskning behövs, under
avsnitten 3.3. Behov av ny kunskap (sid 19), 3.4. Behov av nya arbetssätt (sid 20) samt 4.11. Utreda
forskningsbehov (sid 42).
Under rubriken ”Exempel på samverkan” under 3.4. Behov av nya arbetssätt skulle samarbetet inom
ramen för klimatanpassningsportalen (www.klimatanpassning.se) kunna nämnas. Där har SMHI,
Naturvårdsverket och Boverket tillsammans med andra nationella myndigheter samarbetat kring
klimatanpassningsfrågor sedan 2005. Nu finns även Jordbruksverket och Skogsstyrelsen
representerade i nätverket.
Tf Generaldirektör tord Kvick har beslutat i detta ärende som beretts av Elin Löwendahl.
Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har deltagit vid den slutliga handläggningen.
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