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Yttrande över Förslag till Regional handlingsplan 

för klimatanpassning i Blekinge 

 

 

SMHI ser positivt på förslaget till regional handlingsplan för Blekinge län. SMHI 

kommenterar i detalj bara de delar av planen som ligger inom myndighetens 

expertområde. 

 

SMHI bedömer att analysen av konsekvenserna av klimatförändringen är utförlig och 

omfattar de viktigaste aspekterna (med reservation för nedanstående förslag till 

förändringar). 

 

De föreslagna åtgärderna är relevanta och SMHI har inga invändningar när det gäller 

den prioritering eller tidsplan som framlagts. 

 

- Sida 14. ”Samhällsövergripande”: ”Utmaningar & Möjligheter”: 

”Krisberedskap”:  

Det är i det inledande stycket otydligt vad som menas med ”…större intensitet 

och geografisk spridning.” 

 

- Sida 23. ”Åtgärder- Dagvatten & Avloppssystem”: ”10. Säkerställ…”: 

”Genomförande”: 

Det är oklart vad som menas med följande formulering: 

”- Fastställ krav på höjdsättning och högsta tillåtna nivå för vatten och avlopp 

i startskedet av planprocessen.” 

 

- Sida 40. ”Fiskenäring och vattenmiljöer”: ”Utmaningar & möjligheter”: 

”Fisk”: 

Termen ”utsötning” skulle kunna ersättas med t.ex. ”minskad salthalt”. 
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-  Sida 41. ”Fiskenäring och vattenmiljöer”: ”Utmaningar & möjligheter”: 

”Positiva effekter”: 

Detta stycke är inte helt korrekt. Den senaste vetenskapliga 

sammanställningen från IPCC ger inget belägg för detta påstående. Den 

framtida utvecklingen av antalet och intensiteten för stormar på våra 

breddgrader är mycket osäker. 

- Sida 45. ”Åtgärder – Människors hälsa”: ”30. Utveckla…”: ”Genomförande”: 

I följande stycke vore det önskvärt med en liten formuleringsjustering: 

”-Inarbeta en larmkedja med tydliga rutiner kring beredskap för värmebölja, 

från SMHI ner till kommunal vårdpersonal och landsting.” 

Förslag: 

…från SMHIs prognoser, ner till… 

 

- Under ett flertal av underrubrikerna ”Effekt” i rapporten saknas text som 

beskriver effekterna inom respektive område. 

 

- Rapporten skulle kunna förbättras ytterligare om en lista över alla använda 

referenser sammanställdes. 

 

Tf. Avdelningschef Bernth Samuelsson har beslutat i detta ärende som handlagts av 

David Hirdman. 

För SMHI 

 

Bernth Samuelsson 

Tf. Chef Avdelning Samhälle och säkerhet   

 

 


