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Uppföljning av kapitel 9 – Anpassning till ett förändrat
klimat i Regeringens proposition 2008/09:162
Denna bilaga är en uppföljning av Kapitel 9 (Anpassning till ett förändrat klimat) i
Regeringens proposition 2008/09:162 ”En sammanhållen klimat och energipolitik”. Detta
kapitel är det dokument som Regeringen refererar till som Sveriges klimatstrategi.
Rubrikerna följer den indelning i delkapitel som finns i propositionen. Regeringens
bedömning återges i grå rutor. Åtgärdsförslag, hämtade från den löpande texten, anges i blå
rutor. Under varje delrubrik ges information om vad från förslagen som har genomförts.

1 Åtgärder för ökad samordning
Regeringens bedömning: ”Arbetet med anpassning till ett förändrat klimat i
Sverige behöver stärkas och samordnas, både på central och regional nivå.
Arbetet måste genomsyra hela samhället och integreras i sektorsansvaret.”
(sidan 161)

1.1 Berörda myndigheter: Inrätta nationell kontrollstation
Åtgärdsförslag: ”Regeringen bedömer att det utöver det som utredningen
föreslog är nödvändigt med en nationell uppföljning dels för att säkra att arbetet
med anpassning i de olika sektorerna och regionerna fortskrider och dels för att
säkra tvärsektoriellt samarbete. Ingen myndighet är naturligt ansvarig för en
sådan uppföljning eftersom frågan spänner över hela samhället. Regeringen
avser därför att inrätta en nationell kontrollstation” (sidan 164)
Regeringen gav i december 2013 Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid
SMHI uppdraget att tillsammans med berörda myndigheter utarbeta underlag till
kontrollstation 2015 för anpassning till förändrat klimat. Uppdraget rapporteras senast 27
februari 2015. SMHI har även huvudansvaret för regeringsuppdraget ”Underlag för det
klimatvetenskapliga kunskapsläget inför kontrollstation 2015 för de klimat- och
energipolitiska målen”. Fokus ligger på vetenskapligt klimatunderlag och mitigation, men
även anpassning omnämns i rapporten som färdigställdes november 2014.1 SMHI är
tillsammans med Naturvårdsverket och Energimyndigheten ansvariga för rapporten. Inga
specifika medel har utgått för dessa två uppdrag, men anslaget till kunskapscentrum ökades
från 7 till 13 mkr2, bland annat för att täcka kostnaderna för dessa uppdrag.

1
2

SMHI, 2014. Uppdatering av det klimatvetenskapliga kunskapsläget. SMHI Klimatologi Nr 9.
mkr = miljoner kronor
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1.2 Länsstyrelser: Samordna arbetet på regional nivå och
redovisa hur arbetet fortlöper

Åtgärdsförslag (1): ”Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslog att
länsstyrelserna skulle få en drivande roll att hålla ihop arbetet med
anpassning i respektive län. Regeringen delar utredningens bedömning att
länsstyrelserna med sitt breda ansvarsområde är en lämplig instans för
detta. Arbetet bör samordnas med annat relevant arbete på länsstyrelserna
t.ex. de råd för krisberedskap och olyckor som redan finns,
vattenmyndigheter m.fl. Förhållandet till regionala sektorsmyndigheter
behöver klargöras. Länsstyrelsen ges därför uppdraget att samordna
arbetet på regional nivå med anpassning till ett förändrat klimat. För detta
ändamål anvisas 25 miljoner kronor per år för perioden 2009–2011 över
anslaget 1.10 klimatanpassning.” (sidan 165)
Åtgärdsförslag (2): ”Regeringen avser att ge länsstyrelserna i uppdrag att
redovisa hur arbetet fortlöper i respektive län som ett underlag inför den
aviserade kontrollstationen.” (sidan 165)

Länsstyrelserna har sedan år 2009 i uppdrag att samordna det regionala arbetet med
(sid. 165)
klimatanpassning.
Länsstyrelserna fick i regeringsuppdrag att sammanställa, redovisa och göra jämförelser av
det klimatanpassningsarbete som sker på kommunal nivå, samt att efter samråd med berörda
aktörer utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassning till vägledning för det
fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. Uppdraget delrapporterades 1
oktober 2013 och slutrapporterades 30 juni 20143.
SMHI har i samarbete med länsstyrelserna gjort en sammanställning (åtgärdskatalog) av de
åtgärder som föreslås i de 21 handlingsplanerna4 och har även från samtliga länsstyrelser fått
in svar på följande frågor (vilka kommer att redovisas i redovisning av uppdraget underlag
till ”kontrollstation 2015”): Finns det delar i förslaget som har varit svårt/inte gått att
genomföra helt ut på en övergripande nivå? Vad krävs för resurser för att kunna genomföra
det i framtida arbete? Vilka anslag har respektive länsstyrelse fått för att genomföra
uppdraget (totalt sett 25 mkr 2009–20013, 22 mkr 2014), Vad är er bedömning av vad det
har lett till i konkret klimatanpassningsarbete på lokal/regional nivå, t ex för kommuner men
även för andra aktörer som näringsliv, enskilda, m fl. Finns det delar i arbetet som har gynnat
tvärsektoriellt samarbete?

3

Länkar till regionala handlingsplaner för klimatanpassning: http://www.klimatanpassning.se/rolleroch-ansvar/vem-har-ansvaret/regionala-handlingsplaner-for-klimatanpassning-1.77455 .
4
I bilaga 7 finns en åtgärdskatalog som är sammanställd från handlingsplanerna.
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1.3 Sektorsmyndigheter: Ansvar att initiera, stödja och följa upp
klimatanpassning inom sitt ansvarsområde. Rapportera
arbetet med klimatanpassningsarbetet till kontrollstation
2015.
Åtgärdsförslag: ”Anpassning är en samhällsfråga som måste genomsyra arbetet
i alla sektorer. Regeringen anser att sektorsmyndigheterna bör få ett mer uttalat
ansvar för anpassning inom sina respektive områden. Regeringen avser därför
att ge ett antal myndigheter ansvar att initiera, stödja och följa upp
klimatanpassningen inom sitt ansvarsområde. Inom ramen för det uppföljande
arbetet avser regeringen att ge de myndigheter som har ett ansvar för att viktiga
samhällsfunktioner fungerar i uppdrag att rapportera arbetet inom respektive
sektor som ett underlag till den aviserade kontrollstationen.” (sidan 165)
Ingen myndighet har fått uppdraget att initiera, stödja och följa upp klimatanpassning inom
sitt ansvarsområde. Samtliga myndigheter bidrar till att rapportera arbetet inom respektive
sektor till SMHI:s sammanställning av underlag till kontrollstation 2015. För de
myndigheter som inom Klimat- och sårbarhetsutredningen rekommenderades att förutom att
få klimatanpassning inskrivet i sina instruktioner, även få uppdraget att för klimatanpassning
bistå länsstyrelserna kan följande konstateras:
Boverket hade 2008 regeringens uppdrag att redovisa exempel och metoder för hur planering
och byggande kan anpassas för att förebygga, undvika och minimera negativa effekter av
klimatförändringar. Detta resulterade i publikationen ”Bygg för morgondagens klimat –
anapassning av planering och byggande”. 2010 fick Boverket ett fortsättningsuppdrag som
bestod i att utveckla praktiska metoder för planeringen och ge exempel på hur bland annat
kommunaltekniska anläggningar kan minska negativa konsekvenser av klimatförändringar.
Det resulterade i rapporten ”Klimatanpassning i planering och byggande.” Därutöver har
Boverket i samarbete med andra aktörer gett ut publikationen ”Mångfunktionella ytor –
Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur” år
2010, som en del av miljömålsarbete. Boverket har därefter inte haft några regeringsuppdrag
eller fått särskilda anslag inom ämnet klimatanpassning. I Boverkets regeringsuppdrag att ta
fram en vision för Sverige 2025 har klimatförändringarna dock identifierats som en
ofrånkomlig trend och klimatanpassning måste beaktas vid samhällsplanering och utveckling
för att vi ska nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Boverket har år 2014 ett
regeringsuppdrag att ta fram en strategi för God bebyggd miljö, där klimatanpassning är en
del av strategin.
Havs- och Vattenmyndigheten har inget utpekat klimatanpassningsansvar. Verksamheten
har hittills prioriterats utifrån myndighetens förvaltningsansvar, vari klimatförändringen och
anpassningsbehov är tvärgående frågeställningar. Havs- och Vattenmyndigheten har i
vägledningsarbetet tagit ökad hänsyn till klimatförändringsaspekter. Ett exempel är
vägledningen för kommunal VA-planering.
Jordbruksverkets vattenenhet fick i regleringsbrevet 2009 i uppdrag att utföra en förstudie
som översiktligt beskrev konsekvenserna för jordbrukets vattenanläggningar, inklusive
bevattning, dikningsföretag, invallning, täckdikning och juridik. Utredningen finansierades
med medel ur Havsmiljöanslaget, 1 mkr. Förstudien ledde till att Jordbruksverket i
regleringsbrevet 2011 fick uppdraget att göra en djupare studie. Huvudslutsatser och
referenser är inkluderade i bilagan med kunskapsöversikt (bilaga 1). Dessa arbeten har lett
till att frågan om jordbrukets vattenanläggningar – speciellt i klimat i förändring har lyfts och
5
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förts upp på dagordningen både inom Jordbruksverket, men även externt i samarbete med
andra myndigheter samt landsbygdsdepartementet. Jordbruksverket har prioriterat om
resurser för att göra en kraftsamling kring mark-vatten-frågorna. Det innebär bättre
helhetssyn, bättre samverkan mellan olika kompetenser och bättre samordning av olika
pågående projekt. Externt har det exempelvis lett till att Jordbruksverket samverkar med
länsstyrelserna i Västra Götalands och Jönköpings län, Statens veterinärmedicinska
anstalt och SMHI i ett MSB-finansierat projekt om naturolyckor med fokus på allvarliga
väderhändelser med översvämning av jordbruksmark och metodik för att bedöma effekter av
förebyggande åtgärder.
MSB ska enligt instruktionen utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och
kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder,
arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga och hantera
olyckor och kriser, bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser, följa upp och
utvärdera samhällets krisberedskapsarbete, och se till att utbildning och övningar kommer till
stånd inom myndighetens ansvarsområde. Myndigheten ska enligt instruktionen också verka
för att förebyggande åtgärder mot naturolyckor vidtas. Anslag 1:10 Klimatanpassning
används för översvämningskarteringar och konsekvensbedömningar av översvämningar samt
för fortsatta ras- och skredkarteringar. MSB har uppdraget ”att stödja kommuner och
länsstyrelser med översiktliga kartläggningar av markens stabilitet i bebyggda områden där
det finns förutsättningar för jordrörelser samt översiktliga kartläggningar av områden som
kan översvämmas utmed landets vattendrag” (Regleringsbrev 2012/MSB422). Enligt
regleringsbrevet får MSB anslag som ska användas för utbetalning av statsbidrag till
kommuner för förebyggande åtgärder, bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som följer
av ett förändrat klimat, samt för åtgärder som utförs eller avses bli utförda, mot jordskred
eller andra naturolyckor. Åtgärder som främjar större utsatta områden och som berör flera
kommuner bör prioriteras. MSB ska enligt regleringsbrevet vara nationell kontaktpunkt för
Sveriges åtagande i Hyogodeklarationen och Hyogo Framework for Action 2005-2015.
Myndigheten ska även samordna det nationella arbetet genom nationell plattform för arbete
med naturolyckor.
Naturvårdsverket har en utpekad roll vad gäller miljömålet Begränsad klimatpåverkan
(Klimatmålet) men det omfattar inte klimatanpassning.
SGI har uppgiftsansvar med avseende på ras, skred och erosion. Instruktioner från 2009
fastställer att SGI ska bidra till att riskerna för ras och skred minskar. Myndigheten ska i
detta syfte 1. ge stöd åt kommuner och länsstyrelser i planprocessen rörande geotekniska
säkerhetsfrågor, 2. övervaka stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen, 3. bistå ansvariga
instanser när ras eller skred har inträffat eller när det finns risk för ras eller skred, och 4. ge
stöd åt MSB vid dess prövning av statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor
och vid översiktlig kartering. SGI ska bidra till att de risker som är förknippade med
stranderosion minskar genom att 1. bistå andra myndigheter med sakkunnigutlåtanden i
ärenden om stranderosion, och 2. utveckla kunskapen inom området och samordna olika
aktörers intressen.
SGU har inget utpekat ansvar i klimatanpassningsfrågor. Myndigheten samverkar med SGI i
frågor om ras, skred och erosion. SGU har tagit fram vägledningar för
vattenförsörjningsplaner.
SMHI driver på uppdrag av regeringen sedan 2012 ett Nationellt kunskapscentrum för
klimatanpassning vid SMHI. Uppdraget löper till och med år 2015. Kunskapcentrums roll är
att vara en nod för kunskap om klimatanpassning samt att vara en mötesplats för aktörer i
samhällets klimatanpassning.
Under 2014 genomför kunskapscentrum tre uppdrag från regeringen 1) Ta fram en
Vägledning för användande av klimatscenarier, med syfte att underlätta olika aktörers
6

Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat
SMHI Rapport Nr 2015-1 Bilaga 2

klimatanpassningsarbete (redovisat 8 december 2014); 2) Underlag till kontrollstation 2015
för anpassning till ett förändrat klimat, (redovisas senast 27 februari 2015) samt 3) Ansvar
för att i samverkan med Naturvårdsverket och Energimyndigheten genomföra
regeringsuppdraget ”Underlag om forskning och kunskap om klimatförändringar inför
kontrollstation 2015 för de klimat- och energipolitiska målen”. Inom uppdraget
sammanställdes aktuell forskning och kunskap om klimatförändringar med relevans för de
klimat- och energipolitiska målen till 2020 och visionen att Sverige år 2050 har en hållbar
och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären samt
regionalisering av globala scenarier. Fokus låg på vetenskapligt klimatunderlag och
begränsning av klimatförändringar, men även klimatanpassning berörs. Arbetet
rapporterades 30 november 2014.
Dessutom driver kunskapscentrum på önskemål av Länsstyrelserna projektet ”Nedskalning
av RCP-scenarier” som syftar till bearbetning, tolkning och analys av den nya generationens
klimatscenarier inklusive hydrologisk tillämpning och analys för Sverige. SMHI deltar i
arbetet med Dricksvattenutredningen och kunskapscentrum har arrangerat två seminarier
tillsammans med Dricksvattenutredningen. SMHI bistår MSB vid dess prövning av
statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor.

1.4 Miljömålsansvariga myndigheter: Översikt av möjligheter att
nå miljömål.
Åtgärdsförslag: ”Klimatförändringarna kan komma att påverka möjligheten att
uppnå övriga miljömål. Regeringen avser dessutom att ge de
miljömålansvariga myndigheterna i uppdrag att, inom ramen för nästa
fördjupade utvärdering, se över förutsättningarna att nå de miljömål de
ansvarar för i ljuset av ett förändrat klimat dels inom de tidsperioder målen
gäller och dels på längre sikt samt att bedöma om målen är relevanta i ett
föränderligt klimat. Myndigheterna ska vid behov föreslå förändringar i
målformuleringarna och åtgärdsprogram” (sidan 165)
Nedan redovisas uppdrag som har getts till de myndigheter som ansvarar för
generationsmålet eller miljömålen med koppling till förutsättningarna att nå målen under ett
förändrat klimat, samt förslag på förändringar i målformuleringar och åtgärdsprogram.
Boverket ansvarar för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. För att uppnå God bebyggd
miljö måste planeringsunderlagen för samhällsbyggnad inkludera klimatförändringsaspekter.
I Boverkets miljömålsenkäter har frågan om planeringsunderlag för klimat ställts till
kommunerna. I arbetet med den fördjupade utvärdering 2015 kommer resultaten av
kommunernas svar att redovisas. Boverket har också ett pågående regeringsuppdrag att ta
fram ett förslag till strategi för God bebyggd miljö. Strategin omfattar även klimatanpassning
i planering och byggande.
Folkhälsomyndigheten har i sin instruktion ett utpekat ansvar för att verka för att det
generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås.
Detta ska göras genom att följa upp, utvärdera och sprida kunskap om hur människors hälsa
ska utsättas för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva påverkan på
människors hälsa främjas. Vid behov ska Folkhälsomyndigheten även föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling. Folkhälsomyndigheten har deltagit i arbetet med fördjupad
utvärdering om generationsmålet (2012) och bland annat lyft klimatförändringarnas
påverkan på hälsan och behovet av åtgärder genom följande formulering: ”Människors hälsa
7
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påverkas av klimatförändringar, exempelvis riskerar extrema väderhändelser att öka antalet
olyckor och dödsfall och leda till mer psykisk ohälsa. Extrema väderhändelser påverkar
även jord- och skogsbruk, vattenförsörjning, bebyggelse samt infrastruktur. Vissa
klimatrelaterade problem som förekommer i dag kan komma att minska, medan andra kan
komma att öka och samtidigt kan nya problem uppstå. Produktionspotentialen för såväl
skogs- och jordbruk som vatten- och vindkraft väntas sammantaget öka något.
Klimatförändringar antas även medföra ökad smittspridning, förändrad utbredning av
infektionssjukdomar och smittbärande djur. Vad gäller hälsoeffekter av klimatförändringar
är vi i Sverige troligtvis mindre utsatta än på andra håll i världen. Samtidigt är det inte
möjligt att förutspå exakt vilka effekterna kommer att bli. Att klimatförändringar kommer att
påverka människors hälsa är troligtvis oundvikligt, och därför bedöms målet inte vara
möjligt att nå. För att kunna hantera uppkomna hälsoproblem bör planerade styrmedel och
åtgärder i relation till hälsoarbetet till stor del fokusera på samhällsanpassning och
varningssystem.”
Havs- och Vattenmyndigheten ansvarar för miljökvalitetsmålen Hav i balans samt en
levande kust och skärgård, Ingen övergödning, samt Levande sjöar och vattendrag. Inga
specifika medel eller instruktioner har getts till myndigheten för att analysera förutsättningar
att nå målen under ett förändrat klimat. Havs- och Vattenmyndigheten inkluderar
klimatförändringar som en viktig påverkansfaktor när det gäller möjligheten att nå de
vattenrelaterade miljökvalitetsmålen. Konsekvenser av klimatförändringarna på målen
kommer att tas med explicit i den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015.
Jordbruksverket ansvarar för miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Myndigheten
erhöll 500 kkr från Miljömålsrådet år 2009 för att utreda hur den biologiska mångfalden i
odlingslandskapets gräsmarker kan komma att påverkas av förväntade klimatförändringar.
Lunds universitet genomförde, på uppdrag av Jordbruksverket, en modellering av nutida och
framtida klimatmässigt möjliga utbredningsområden för ett antal av gräsmarkernas arter.
Huvudslutsatsen var att det både idag och i framtiden är markanvändningen (skötseln av
ängs- och betesmarker) som bestämmer arternas utbredning, och i mindre grad
klimatfaktorer5. Det tvärsektoriella inslaget i studien är att även vägområdenas gräsmarker i
odlingslandskapet analyseras och det lyftes fram att dessa bör skötas i linje med omgivande
gräsmarker i odlingslandskapet. Kunskapsunderlaget bedöms av Jordbruksverket inte direkt
ha påverkat kommunernas anpassningsarbete.
Naturvårdsverket samordnar uppföljning, kommunikation och tillämpning av
samhällsekonomiska konsekvensanalyser inom miljömålssystemet. Dessutom har
Naturvårdsverket ansvar för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande
ozonskikt, Frisk luft, Storslagen fjällmiljö, Bara naturlig försurning, Myllrande våtmarker,
samt Ett rikt växt- och djurliv. Hänsyn till klimatförändringar ingick inte i regeringens
uppdrag till Fördjupad utvärdering 2012 (M2010/3869/Mk), och inga speciella insatser
gjordes heller i det sammanhanget. Däremot infördes klimataspekten i preciseringarna under
målet Ett rikt växt- och djurliv med följande målformuleringar: ”Påverkan av
klimatförändringar: Den av klimatscenarier utpekade förhöjda risken för utdöende har
minskat för de arter och naturtyper som löper störst risk att påverkas negativt av
klimatförändringar.” ”Ekosystemtjänster och resiliens: Ekosystemen har förmåga att klara
av störningar samt anpassa sig till förändringar, som ett ändrat klimat, så att de kan

5

Jordbruksverket, 2010. Klimatförändringars effekt på den biologiska mångfalden i
odlingslandskapets gräsmarker
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra10_29.pdf
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fortsätta leverera ekosystemtjänster och bidra till att motverka klimatförändringen och dess
effekter.” För miljömålet Storslagen fjällmiljö ges förslag på etappmål och insatser för att
möta negativa trender och stärka arbetet genom långsiktig samverkan och planering, där
fjällområdets aktörer är överens om hur olika intressens behov och anspråk, samt
klimatförändringens påverkan på fjällområdet bör hanteras så att miljökvalitetsmålet kan
uppnås6.
SGU ansvarar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Arbetet med att koppla
klimatförändringar till grundvattenmålen har genererat en rapport om klimatets påverkan på
koncentrationer av kemiska ämnen i grundvatten, samt en rapport om grundvattennivåer och
vattenförsörjning vid ett förändrat klimat7. Båda rapporterna finansierades med medel från
Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten.
Skogsstyrelsen tar i arbetet med miljömålet Levande skogar alltmer klimatförändringarnas
inverkan i beaktande. Det gäller också övriga miljömål med koppling till skog. Risken för ett
intensifierat skogsbruk, beaktas och utvärderas ofta, som följd av ökad efterfrågan på
förnybar råvara, vilket i sin tur kan följa av starkare klimatpolitisk styrning i Sverige eller
omvärlden. Det finns emellertid fortfarande en brist när det gäller sammanställd kunskap
kring direkta effekter av klimatförändringen på den biologiska mångfalden.

1.5 Miljöprocessutredningen
Åtgärdsörslag: ” Klimat- och sårbarhetsutredningen har pekat på behovet att
se över frågan om riksintressen i ljuset av ett förändrat klimat. Regeringen
avser att återkomma till frågan i samband med behandlingen av
Miljöprocessutredningens slutbetänkande. Utredaren har fått i uppdrag att
utreda behovet av författningsändringar i fråga om bl.a. riksintressen enligt 3
kap. miljöbalken.” (sidan 165)
Slutbetänkandet från miljöprocessutredningen (SOU 2009:45) säger nästan ingenting om
klimatanpassning.

6

Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö Redovisning av ett
Regeringsuppdrag. Skrivelse 2014-06-05 NV-04173-13. Naturvårdsverket
7
Aastrup, M., Thunholm, B. Sundén, G (SGU) & Dahné, J. (SMHI) Klimatets påverkan på
koncentrationer av kemiska ämnen i grundvatten. SGU-rapport 2012:27, Sundén G., Maxe, L.,
(SGU),& Joel Dahné (SMHI), Grundvattennivåer och vattenförsörjning vid ett förändrat klimat . SGU
rapport 2010:12. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-ochklimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/Kommunbes%C3%B6ken/Rapporter/Dricksvatten/SGUVattenf%C3%B6rs%C3%B6rjning_2010-12.pdf; http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1227rapport.pdf
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1.6 Ansvarig myndighet: Nationell rapportering och uppföljning
Åtgärdsförslag: ”Löpande uppföljning och rapportering av
anpassningsarbetet behövs. Naturvårdsverket bör i enlighet med utredningens
förslag ges ansvaret för löpande nationell och internationell uppföljning och
rapportering av arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Regeringen
avser vidare att ge Naturvårdsverket i uppdrag att göra en nationell
sammanställning av arbetet med anpassning till nästa klimatpolitiska
kontrollstation. Rapporten ska baseras på underlag från sektorsmyndigheterna
samt från länsstyrelserna.” (sidan 165)
Ingen myndighet har getts formellt ansvaret för löpande nationell och internationell
uppföljning och rapportering av arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.
SMHI har tagit en allt större roll, och har övertagit en del av det arbete som tidigare gjordes
av Naturvårdsverket. Något formellt uppdrag från departementet finns dock inte och inga
särskilda medel har anslagits, men SMHI har tolkat instruktionen för Nationellt
kunskapscentrum för klimatanpassning som att det också ska täckas in i arbetet. Det innebär
bl.a. rapportering till EEA med faktamaterial till deras sammanställningar och rapporter,
liksom till OECD och till EU-kommissionen. Naturvårdsverket är huvudkontaktpunkt för
EEA i Sverige, men Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI är officiell
kontaktpunkt för just klimatanpassning.
SMHI fick uppdraget att under 2014 ansvara för en nationell sammanställning till
kontrollstation 2015.

1.7 Ansvariga myndigheter: Klimatanpassningsportalen
Åtgärdsförslag: ”Naturvårdsverket, Boverket, SMHI, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och SGI har satt upp en webbportal om
anpassning till ett förändrat klimat. Syftet med portalen är att förmedla den
samlade kunskap som finns i dag om sårbarhet och anpassning.
Myndigheterna vill sprida information till stöd för de som arbetar med att
anpassa samhället till konsekvenserna av ett förändrat klimat, både på kort
och på lång sikt. Portalen utgör ett stöd för kommuner och länsstyrelser inom
verksamheter som rör bl.a. fysisk planering, räddningstjänst, beredskap,
energiförsörjning, jordbruk, skogsbruk, m.m.” (sidan 166)
Propositionen anger enbart att portalen finns och att det utgör ett stöd för kommuner och
länsstyrelser, dvs. det fanns inget direkt åtgärdsförslag.
Klimatanpassningsportalen drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för
klimatanpassning vid SMHI. Anslag för detta ingår i kunskapscentrums ordinarie budget.
Portalen innehåller både faktamaterial (länkar till existerande och särskilt framtaget
material), tips och råd, goda exempel, nyheter, etc. Portalens huvudsakliga syfte har hittills
varit att utgöra stöd, framförallt för länsstyrelser och kommuner. Informationen på portalen
är huvudsakligen skriven i ett tvärsektoriellt perspektiv. Portalen bygger för närvarande
(2014) på ett samarbete mellan sjutton statliga myndigheter i samverkan med Sveriges
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kommuner och landsting (SKL). Myndigheterna är ansvariga för sina specifika
expertområden. På regelbunden basis förs en dialog mellan representanter från
myndigheterna med syfte att kontinuerligt vidareutveckla portalen. Det finns också ett
fortgående samarbete mellan de olika nordiska klimatanpassningsportalerna samt kontakter
gentemot EU:s klimatanpassningsportal.

1.8 Energimarknadsinspektionen: Robusta regionala och lokala
elnät
Åtgärdsförslag: ” Energimarknadsinspektionen har redan inom ramen för sitt
uppdrag ansvar för att säkerställa att regionala och lokala elnät är robusta mot
klimatförändringar och extrema väderhändelser.” (sidan 166)
I Regeringens proposition från 2008 framgår att regeringen bedömde att det redan ingick i
Energimarknadsinspektionens uppdrag att säkerställa robustheten i regionala och lokala
elnät. Det kan utläsas ur instruktionen samt att myndigheten är nätmyndighet med tillsyn
över ellagens bestämmelser. I ellagen finns bestämmelser avseende bl.a. leveranssäkerhet
och leveranskvalitet som myndigheten har tillsyn över.
Energimarknadsinspektionen prioriterar också koncessioner avseende ledningar till
förnybar elproduktion. I och med implementeringen av Energieffektiviseringsdirektivet har
det också införts nya bestämmelser i ellagen avseende bl.a. efterfrågeflexibilitet och hänsyn
till effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsramar (se prop. 2013/14:174).

1.9 PTS: Väl fungerande och säkra elektroniska
kommunikationer.
Åtgärdsförslag: ”Samhället blir allt mer beroende av väl fungerande och säkra
elektroniska kommunikationer. Post- och telestyrelsen, PTS, arbetar för att se
till att detta uppnås och bibehålles genom att arbeta med områden som
robusthet, IT-incidenter och användarens säkerhet och integritet. PTS genomför
kontinuerligt ett arbete som syftar till att öka robustheten i näten. Detta har
hittills inneburit att PTS varit med och finansierat alternativa förbindelser för
fibernät för datatrafik, mobila basstationer för mobilnät, reservelaggregat samt
skyddade bergrum för telenätens och Internets viktigaste knutpunkter.
Myndigheten har också varit drivande i arbetet att skapa och delta i samarbeten
mellan el- och telekomsektorn och mellan privata och offentliga aktörer.” (sidan
166)
Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört en rad årgärder sedan 2007. Satsningar har
genomförts på reservelverk hos operatörer och redundanta förbindelser för att möta bl.a.
översvämningsrisker och stormar. PTS har undersökt hur höga flöden kan komma att
påverka storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Risken för bl.a. stormar har värderats
i sektorns risk- och sårbarhetsanalys. Övningar har genomförts där krisberedskapsförmågan
och samverkan med elsektorn stärkts (eftersom elektronisk kommunikation är starkt
beroende av elförsörjning). PTS arbetar nu med driftsäkerhetsföreskrifter för att skydda
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anläggningar mot miljörelaterade hot såsom nederbörd, vind, åska, fukt,
temperaturförhållanden, översvämningar, jordskred och brand.

1.10 Forskningsfinansiärer: Forsknings- och
kunskapsuppbyggnad

Åtgärdsförslag: ”Forskning och kunskapsuppbyggnad är centralt för att
möjliggöra adekvata anpassningsåtgärder i samhället. I regeringens
forsknings- och innovationsproposition Ett lyft för forskning och innovation
(prop. 2008/09:50) pekar regeringen ut forskning om klimat som ett särskilt
prioriterat område. Forskningen om klimat och energi föreslås få en
nivåhöjning med drygt 500 miljoner kronor fram till år 2012. Regeringen
föreslår strategiska långsiktiga satsningar bl.a. på forskning om
klimatmodeller, forskning på hållbart nyttjande av naturresurser samt på
forskning om effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk
mångfald. I propositionen anger regeringen också att det finns ett behov av
riktad och mer tillämpad forskning, framför allt när det gäller samhällets
sårbarhet inför ett förändrat klimat till stöd för åtgärdsarbetet inom
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter samt för näringslivet. Det
gäller bl.a. forskning om risker för översvämningar, ras och skred, påverkan
på infrastruktur, risker för dricks- och grundvatten samt ökad spridning av
sjukdomar. Ansvariga finansiärer för forskning inom dessa områden är främst
Formas, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.” (sidan 166)

I forsknings- och innovationspropositionen (2008/09:50) pekas klimat ut som ett strategiskt
område, men begreppet klimatanpassning nämns inte i propositionen. Områden som är
kopplade till klimatanpassning innefattar: Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och
biologisk mångfald (inkluderande jord- och skogsbruk, samt renskötsel) med syfte att ta fram
underlag för att kunna vidta nödvändiga anpassnings- och motåtgärder. Även det prioriterade
området ”klimatmodeller” har delar som är relevanta för klimatanpassning. Bland annat
nämns att klimatmodellerna behöver vidareutvecklas och de måste kunna kopplas till
modeller som simulerar effekter på olika ekosystem och samhällsfunktioner.
Det anges att anslagen för forskning och forskarutbildning till vissa universitet och
högskolor samt anslagen för forskning respektive forskning och samfinansiering till
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) bör öka för
satsningar på strategisk forskning på klimatmodeller.
Dessutom nämns att globalisering och klimatförändringar genererat behov av forskning
inriktad mot att skapa nya, känsligare och snabbare system för att identifiera utbrott av, eller
trender för, smittsamma sjukdomar och för att kunna bedöma effekten av olika åtgärder.
Rymdforskningens möjligheter till att bidra med kunskap om förändringar av klimat och
miljö uppmärksammas. Inom området ”säkerhet och krisberedskap” lyfts forskning om
klimatförändringarnas påverkan på svensk dricksvattenförsörjning fram som angeläget. För
området strategisk forskning inom samhällsvetenskap och humaniora lyfts frågor om
styrmedel exempelvis för miljö- och klimatarbetet fram som en del av forskning om
förutsättningar för tillväxt. Klimatförändringar nämn även i fokusområdet djurskydd, med
koppling till ökat behov av smittskydd. Ytterligare ett förslag gällde ett nordiskt
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toppforskningsprogram inom energi, klimat och miljö med fokus på klimatrelevanta problem
och lösningar.
Riksrevisionen har granskat hur mycket staten satsar på klimatforskningen, vilka områden
forskningen är inriktad mot och vilka resultat forskningen hittills har lett till. Granskningen
fokuserar främst på klimatforskning som direkt eller indirekt handlar om att minska
utsläppen av växthusgaser8. I regeringens klimatrapporter till FN är det svårt att säga hur
mycket pengar som har gått bara till anpassningsforskning för att anpassning och minskning
av växthusgaser skiljs inte i rapporterna. Totalt har staten gett 13 miljarder till
klimatforskning mellan 1994-2008 (pengarna som gick direkt till universitet utöver
statsbudgeten är inte inkluderade). Stödet till forskning om anpassning och klimateffekter
har ökat hela tiden mellan 1997-2008 och nådde 15% av total klimatforskning de sista tre
åren. Årssiffrorna är dock inte exakta men är istället medelvärden baserade på den totala
summan för perioden 2000-2008. För att få mer detaljerad information om vilken
inriktningar som klimatforskning haft gjorde Riksrevisionen en enkät till alla universitet,
högskolor, forskningsinstitut och företag som bedrev klimatforskning under 2010. Den
visade att av cirka 2 miljarder kr, gick 272 mkr till klimatanpassningsforskning och av detta
var 85 mkr från universitetens basanslag. Bortfallet från undersökningen var 25% , så
siffrorna är lågt räknade.
Rapporten poängterar att det är oklart vilka konkreta resultat som klimatforskningen ska
bidra med, bland annat inom anpassningsforskning.
Formas publicerade 2013 ”Hur bidrar klimatforskningen till att nå klimatmålen?”, ett förslag
på hur klimatforskningens omfattning, resultat och effekter skulle kunna redovisas. Formas
fick sedan i regleringsbrevet 2014 uppdraget att redovisa detta enligt förslaget. Uppdraget
rapporteras delvis i årsredovisningen för 2014 men även i en rapport under 2015. Resultatet
kommer att ligga till grund för Formas förslag till Forsknings- och Innovationspropositionen
angående klimatforskningen. En specifik satsning kring klimatanpassning är deltagande i en
ERA-NET cofund inom Climate Services där Formas räknar med utlysningar som forskarna
kan söka under 2016.
MSB har i uppdrag att inrikta och beställa forskning som bidrar till kunskap om
samhällsskydd och beredskap. Den forskning som MSB finansierar är i första hand
behovsinriktad och tillämpad. Det innebär att den utgår från ett behov i samhället, och på sikt
ska leda till ny förståelse, nya metoder eller nya produkter. MSB bedriver ingen egen
forskning utan det är universitet, högskolor eller forskningsinstitut, som utför forskningen.
Forskningsmedlen annonseras huvudsakligen i tematiska utlysningsomgångar två gånger per
år. Den årliga budgeten för MSB-finansierad forskning och studier är ca 130 mkr. 70-80
forskningsprojekt av olika slag är igång samtidigt. 2011 genomfördes en tematisk utlysning
inom området: Naturhändelser med negativa konsekvenser för samhället i dagens och
morgondagens klimat. Fem forskningsprojekt startades och bedrivs under perioden 20122015. MSB ger också projektstöd till Centrum för naturkatastroflära på Uppsala Universitet
och miljöstöd till Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet där projekt inom
klimatanpassning bedrivs.
Naturvårdsverket har inte fått öronmärkta medel för forskning och kunskapsuppbyggnad om
klimatanpassning. Den viktigaste FoU-satsningen som trots detta finansierats av
Naturvårdsverket var CLIMATOOLS (2006-2011) . I övrigt har
utsläppsbegränsningsperspektivet dominerat klimatforskning med stöd från
Naturvårdsverket.

8

Svensk klimatforskning – vad kostar den och var har den gett? RiR 2012:2
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Vetenskapsrådet har arbetat allmänt med klimatfrågor men inte specifikt med
klimatanpassning. En stor del av forskningsfinansieringen går dock till fria projektbidrag,
som kan omfatta området. Vetenskapsrådet samarrangerade med FORMAS år 2013 en
hearing med forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, som arbetar med
klimatfrågor. Vetenskapsrådet höll tillsammans med CAPES i Brasilien en workshop på
temat klimat, med en särskild session om hållbara samhällen.

2 Nationellt samordningsansvar dricksvatten
Regeringens bedömning: ”Klimatförändringarna kommer att ställa stora krav på
åtgärder för att säkra dricksvattenkvaliteten. Att säkra dricksvatten-kvaliteten är
således en högt prioriterad fråga. Ansvaret för dricksvatten-frågor är i dag
splittrat på flera centrala myndigheter och det är angeläget med en samordning
av arbetet. Livsmedelsverket bör därför ges ett samordningsansvar för
dricksvattenfrågor på nationell nivå. Verket behöver utvidga det
samordningsansvar verket har i form av Samverkansgruppen för vattenkvalitet
och vattenförsörjning (SAMVA) till att utöver kris- och beredskapsperspektiv
även omfatta anpassning till klimatförändringar.”(sidan 167)

2.1 Livsmedelsverket: Samordningsansvar
Åtgärdsförslag (1): ” Livsmedelsverket bör ges ett samordningsansvar för
dricksvattenfrågor på nationell nivå. Verket behöver utvidga det
samordningsansvar verket har i form av Samverkansgruppen för vattenkvalitet och
vattenförsörjning (SAMVA)till att utöver kris- och beredskapsperspektiv även
omfatta anpassning till klimatförändringar.” (sidan 167)
Åtgärdsförslag (2): ”I linje med utredningens förslag ska Livsmedelsverket få i
uppdrag att följa upp hur anpassningen av dricksvattensystemet genomförs och
tillsammans med berörda myndigheter och andra aktörer se över skydd och
kontrollrutiner för framställning och distribution av dricksvatten. Till
Livsmedelsverket anslås 2 miljoner kronor 2009 och 4 miljoner kronor för vardera
2010 och 2011.” (sidan 168)

Ett nationellt nätverk för dricksvatten är igång sedan 2009. Nätverkets medlemmar består av
sektorsansvariga myndigheter och berörda branschorganisationer; Boverket,
Livsmedelsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Folkhälsomyndigheten (tidigare
Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), SGU, Vattenmyndigheterna, Svenskt Vatten
samt SKL. Främsta resultatet är att de ansvariga myndigheterna och branschorganisationer
gemensamt initierat och utvecklat det nationella nätverket. Det nära samarbetet mellan de
olika myndigheternas generaldirektörer i styrgruppen har lett till en gemensamt antagen
vision och strategiska målsättningar.
Under 2015 eller 2016 önskar Livsmedelsverket få bygga upp ett kunskapscentrum för att
bättre följa vad som händer och tillsammans med det nationella nätverket på ett bättre sätt
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kunna svara upp mot nya utmaningar i framtiden i ett förändrat klimat. En arbetsgrupp är
ansvarig för uppföljning och initiering av insatser inom FoU. De har initierat en mängd
forskning tillsammans med nätverksrepresentanterna, högskolor och andra aktörer.
Livsmedelsverket har inte utfört några heltäckande studier över förändringar på kommunnivå
sedan 2007. Två mätningar har utförts på länsnivå; 2010 skickades en enkät ut till
länsstyrelserna för bedömning av deras Risk- och sårbarhetsarbete och 2013 upprepades
enkäten. Det är en indirekt mätning på hur långt kommunerna kommit i sin planering för ett
förändrat klimat. Mätningen visar en märkbar förbättring avseende rapporteringen av de
regionala risk- och sårbarhetsanalyserna. Tydligast avseende vattenburen smitta.
Livsmedelverket har initierat en databas för dricksvattenanalyser. För att Sverige ska kunna
uppfylla dricksvattendirektivets krav om rapportering, måste Livsmedelsverket samla in
analysresultat från dricksvattenanläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter
(SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Insamlingen av data omfattar analysresultat för alla
parametrar i normal och utvidgad undersökning av dricksvatten samt relevanta analysresultat
från råvatten (analysresultat som behövs för att bereda dricksvatten). Tidigare har
Livsmedelsverket uppdragit åt Sveriges geologiska undersökning att hjälpa till med
insamlingen av analysdata från dricksvattenproducenterna via laboratorierna. Från och med
2014 ansvarar Livsmedelsverket för insamling, kvalitetssäkring, bearbetning och lagring av
analysresultat för dricksvatten samt analysresultat för inkommande råvatten.
I enlighet med åtgärdsförslaget (2) i Klimatpropositionen erhöll Livsmedelsverket under åren
2009, 2010 och 2011 sammanlagt 10 mkr från Regeringens riktade anslag. Från 2012 och
framåt har 1,2 mkr avsatts från myndighetens anslag.

2.2 Socialstyrelsen och SGU: Risker och skyddsåtgärder för
enskilda brunnar

Åtgärdsförslag: ”Regeringen anser inte att Livsmedelsverket ska ansvara för att
informera om risker och skyddsåtgärder för enskilda brunnar så som det föreslås i
utredningen. Socialstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning ska även fortsatt ha
det ansvaret på central nivå och dessa myndigheter samråder med Livsmedelverket vid
behov.” (sidan 168).

SGU har i samverkan med Socialstyrelsen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och
branschorganisationerna Geotec, Avanti och Svep utarbetat vägledningen "Att borra brunn
för energi och vatten – en vägledning", också kallad Normbrunn -07, som stöd för
borrentreprenörer, tillståndsgivare och fastighetsägare. SGU ger även kontinuerligt
information till och bedriver utbildningar för brunnsborrare.
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3 Infrastruktur

Regeringens bedömning: Ingen sammanfattande bedömning gavs. Flera av
Klimat- och sårbarhetsutredningens förslag bedömdes som redan uppfyllda eller
del av pågående uppdrag:
”Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslog att regeringen bör ge Vägverket och
Banverket i uppdrag att kartlägga och vid behov åtgärda risker för skred, ras,
bortspolning, översvämningar, erosion på grund av förändrad nederbörd och
ökade flöden som kan drabba väg- och järnvägsnäten. Regeringen gav verken ett
snarlikt uppdrag 2006 som redovisades i januari 2007.
Banverket bedriver ett trädsäkringsprojekt där totalt 500 miljoner kronor satsas på
att öka säkerheten och robustheten i järnvägsanläggningarna vid kraftig vind etc.
Banverket tog också, inom det arbete som återrapporterades i januari 2007,
hänsyn till kontaktledningsanläggningarnas speciella dimensioneringsbehov
eftersom de är särskilt känsliga för kraftig vind, skred, ras och erosion. Regeringen
anser därför att det uppdrag som utredningen föreslår till Banverket för att öka
robustheten i kontaktledningsnätet är omhändertaget.
I regleringsbrevet för 2008 gav regeringen Sjöfartsverket i uppdrag att studera
riskerna för avstängning av TEN-hamnar i södra Sverige till följd av ökat
vattenstånd och ökade vindar samt ge förslag på åtgärder. Regeringen bedömer att
det i ett första skede är lämpligt att koncentrera utredningen till större hamnar i
södra Sverige där havsnivåhöjningen förväntas bli störst.” (sidorna 168- 169)

3.1 Sjöfartsverket: Sammanställa och tillgängliggöra
batymetriskt underlag

Åtgärdsförslag: ”Regeringen avser att ge Sjöfartsverket i uppdrag att efter samråd med
SGU, Försvarsmakten och andra berörda myndigheter sammanställa och, i den mån det
kan anses lämpligt ur sekretessynpunkt, tillgängliggöra befintligt batymetriskt underlag
(kartunderlag) för den svenska kusten samt för Göta Älv i digital form.” (sidan 169).

Sjöfartsverket har digitaliserat klart det befintliga materialet för Göta Älv samt större delen
av kustområdena. De resterande kustområdena förväntas digitaliseras klart fram till år 2015.
Därefter återstår de stora insjöarna Vänern, Mälaren, Vättern, Hjälmaren som beräknas klara
till och med år 2016. Digitaliseringen sker i samverkan med Havs- och Vattenmyndigheten.
En viss förskjutning i produktionsplanen föreligger eftersom det årliga anslaget till detta
arbete minskades från och med år 2013.
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3.2 Trafikverket: Förebyggande åtgärder för transportinfrastruktur

Åtgärdsförslag: "Regeringen lämnade i september 2008 propositionen
Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt (prop.
2008/09:35) till riksdagen. Propositionen innehåller förslag till ekonomisk
ram för och inriktning av åtgärder i transportinfra-strukturen åren 2010–
2021. I propositionen konstateras att klimatförändringarna får direkt
betydelse för behovet av insatser inom transportinfrastrukturområdet
eftersom risken för översvämningar, ras, skred och erosion ökar på många
håll. Förstärkta insatser för förebyggande åtgärder blir nödvändiga.
Medel till drift och underhåll av väg och järnväg föreslås i propositionen
utökas jämfört med dagens nivå. Regeringens bedömning är att drift och
underhållsmedlen bland annat ska användas för att genomföra de
åtgärder som föreslagits i klimat- och sårbarhetsutredningen. Medel bör
avsättas för att förebygga problem som kan förväntas uppstå på grund av
klimatförändringarna samt för att kunna åtgärda akuta störningar. De
åtgärder som föreslås ska framgå av åtgärdsplanerna och ska också följas
upp årligen. I den infrastrukturproposition regeringen presenterat har
medel avsatts för anpassning av infrastrukturen. Utöver det självklara
behovet av att vid det fortsatta infrastrukturbyggandet höja säkerheten
mot effekter av förväntade klimatförändringar kan även åtgärder behöva
vidtas för att restaurera och säkra ekosystemtjänster inom och i anslutning
till de aktuella projekten.” (sidan 169)

Trafikverket utvecklar samverkan för att förbättra arbetet med klimatanpassning av
transportnätet och en strategi för klimatanpassning håller på att tas fram. Trafikverket
arbetar för att öka robustheten på transportsystem. Oväder kan orsaka stora problem för
trafiken, men även för närliggande infrastruktur och jordbruksmark. Trafikverket arbetar för
att reducera risker för ras, skred, erosion och översvämningar, för väg såväl som järnväg. För
järnvägen pågår trädsäkringsprojekt där träd nära spåret tas bort. Till år 2021 ska 480 mil
järnväg vara trädsäkrade. På vägarna görs riskinventeringar över hela landet som
dokumenteras i en gemensam riskdatabas. De allvarligaste riskerna åtgärdas först.
Transportstyrelsen har tagit över regelverket för infrastrukturen när det gäller bl.a. bärighet i
vägnätet från Trafikverket. Det finns även krav på järnvägens infrastruktur, men inga
klimatanpassningsåtgärder har vidtagits i samband med detta.
Transportstyrelsen har idag inte något direkt ansvar för arbetet med klimatanpassning
avseende luftfarten. Transportstyrelsens regelverk för flygplatser ställer krav på ett
långsiktigt perspektiv vad gäller markens bärighet under rullbanorna. Det är flygplatsernas
ansvar att anpassa rullbanorna efter klimatmässiga och övriga förhållanden som påverkar
bärigheten.
Luftfartstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2008 uppdraget att göra en sårbarhetsanalys av
rullbanors förändrade bärighet på grund av förändrade förhållanden avseende tjäle och
grundvatten samt att kartlägga behovet av en tidigareläggning av renovering av flygplatsers
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dagvattensystem utifrån framtida ökad nederbörd. Uppdraget redovisades i september 2008.
Uppdraget genomfördes inom Luftfartsstyrelsens ordinarie budget.

3.3 Energimyndigheten: Analysera energisektorns sårbarhet

Åtgärdsförslag: ”I enlighet med utredningens förslag gav regeringen
Energimyndigheten i regleringsbrevet för 2008 i uppdrag att efter samråd med
Svenska kraftnät, analysera energisektorns sårbarhet för framtida extrema
väderhändelser som stormar, översvämningar, ras och skred och föreslå
åtgärder att vidta på statlig, kommunal respektive privat nivå. Särskilt bör
störningar för tredje man beaktas.” (sidan 170)
Energimyndigheten har avrapporterat uppdraget i en rapport.9 Det finns även en rapport
framtagen om energisystemets sårbarhet inför effekterna av ett förändrat klimat. 10

3.4 Svenska kraftnät: Se över dammsäkerheten och kartlägga
sårbarhet samt samarbete med gruvindustrin analysera
gruvdammar
Åtgärdsförslag: ”I enlighet med utredningens förslag fick också Svenska
kraftnät i sitt regleringsbrev för 2008 i uppdrag av regeringen att se över hur
dammsäkerheten och risken för översvämningar påverkas av en
klimatförändring, kartlägga sårbarheten hos dammar i riskklass I och II samt att
i samarbete med gruvindustrin analysera gruvdammar i ljuset av ett förändrat
klimat.”(sidan 170)
Svenska kraftnät samverkar med kraftindustrin, gruvindustrin och SMHI i arbetet med
flödesdimensionering för dammar i ett klimat i förändring. Under perioden 2008-2011
analyserade och värderade Svenska Kraftnät, Svensk Energi, SveMin och SMHI
klimatfrågans betydelse för dammsäkerheten inom Kommittén för dimensionerande flöden
för dammar i ett klimatförändringsperspektiv. Kommitténs slutrapport (2011) har varit
utgångspunkt vid utarbetandet av en plan för flödeskonferensens fortsatta aktiviteter inom
området Det är viktigt för Svenska Kraftnät att ser över hur dammsäkerheten påverkas av
extrema flöden. Det är ägarna som ensamt har ansvar för säkerhet men Svenska Kraftnät
samarbetar med branschen och myndigheter som SMHI and MSB. Dammanläggningarna
har lång livstid och lång planeringshorisont så det är naturligt att bygga in en flexibilitet i
planering för klimatanpassning där man använder klimatscenarier i dammsäkerhetsarbete.

9
10

Extrema väderhändelser och klimatförändringens effekter på energisystemet. ER 2009:33
Energisystemets sårbarhet inför effekterna av ett förändrat klimat. ER 2008:20
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4 Fiske

Regeringens bedömning: ”I syfte att följa effekterna av ett förändrat klimat
bör det vetenskapliga underlaget för kommersiella fiskbestånd förstärkas
genom en förbättrad datainsamling för fiskebeståndens utveckling.” (sidan
170)

4.1 Havs– och Vattenmyndigheten (tidigare Fiskeriverket):
Förstärkt nationell datainsamling för fiskerier11

Åtgärdsförslag:”Regeringen gör bedömningen att det är angeläget att
fiskeriförvaltningen och fisket ges bättre förutsättningar att kunna möta de
förändringar som ett förändrat klimat innebär. Genom att förstärka och
utveckla datainsamlingen kommer förutsättningarna att förbättras betydligt.
Denna satsning kommer att medföra ökade kostnader, där ersättning på 50
procent utgår från EU.” (sidan 171)
Inom området fiske finns europeisk styrning av datainsamling på fiskbestånd och
fisksamhällen. Det nya direktivet för den gemensamma fiskeripolitiken, GFP, träder i kraft
den 1 januari 2015 med ett brett fokus på hållbart fiske. Kopplat till GFP följer ett nytt
datainsamlingsdirektiv, DC-MAP, med fleråriga datainsamlingsplaner. Det koordineras av
ICES (International Council for the Exploration of the Sea). De data som samlats in genom
det tidigare datainsamlingsdirektivet, DCF, kan försörja viss typ av retrospektiv analys.

11

Fiskerier är ett begrepp som inbegriper flottsegment,
typ av redskap, målart, fångstområde, fiskeansträngning, landning och
värde
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4.2 Havs- och Vattenmyndigheten (tidigare Fiskeriverket):
Nationell insamling och bedömning av fiskbestånd - insjö och
kust

Åtgärdsförslag: ”Även lokala fiskbestånd i sjöarna och längs våra kuster
kommer att påverkas av klimatförändringarna. Här kommer
förutsättningarna för fiskeriförvaltningen och fisket att förändras. I
dagsläget är den nationella datainsamlingen för dessa bestånd bristfällig.
För att kunna följa de framtida förändringarna finns även här behov av ett
förbättrat dataunderlag. Sådant underlag är av betydelse för
beståndsanalyser, som utgör grunden för bl.a. rådgivning för lokala bestånd.
Sådan rådgivning är av betydelse för t.ex. kust- och fritidsfiske. Ett förbättrat
dataunderlag kommer att vara av betydelse såväl för fiskeriförvaltningen
som för den nationella miljöövervakningen, t.ex. i form av uppföljning av
förvaltningsåtgärder, som fiskeförbud, redskapsbegränsningar och för
arbetet med hotade arter. Även här måste utvecklingsarbetet kunna följa de
effekter som framtida klimatförändringar medför. Genom denna satsning
kommer den framtida fiskeriförvaltningen bättre kunna anpassas till rådande
förutsättningar. För denna åtgärd anslås 15 miljoner kronor år 2009 och 16
miljoner kronor år 2010 respektive år 2011.” (sidan 171)

Havs- och Vattenmyndigheten anger att nationellt finns ett gediget datamaterial för att göra
retrospektiva analyser på provfiskedata i sjö och kust. I anslutning till provfiskning
observeras omvärldsfaktorer såsom temperatur och siktdjup. Längs västkusten finns sedan
drygt 10 år en kustnära provtagning av demersala12 fisksamhället genom trålning. Därtill
kommer referensfisken från flera fiskefria områden som ger användbar baslinjeinformation
om fisksamhällen i av fisket opåverkade områden.

5 Rennäringen
Regeringens bedömning: ”Anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. bör
framöver även omfatta samebyarnas kostnader som uppkommit till följd av
ingångna avtal med markägare om vinterbete utanför renskötselområdet samt
andra åtgärder för att anpassa rennäringen till förändrade klimatförhållanden
och bidra till bättre planeringsförutsättningar för rennäringen.” (sidan 172)

12

Demersala zonen är det område närmast bottnen i havet, där livet i hög grad påverkas av
bottenförhållandena (sand, lera, slam etc.)
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5.1 Sametinget: Analysera villkor för avtal om vinterbete utanför
renskötselsområden samt säkerställning av flyttningsleder
m.m.

Åtgärdsförslag: ”Regeringen avser att ge Sametinget i uppdrag att i samråd med
berörda myndigheter analysera under vilka villkor som avtal om vinterbete
utanför renskötselområdet får slutas och vilka kostnader det kan medföra och hur
finansieringen bör ske.” (sidan 173)
”Vid planering av infrastruktur och andra anläggningar behöver hänsyn tas till
att rennäringen kan komma att behöva finna alternativa flyttningsleder i ett
förändrat klimat. Det bör bl.a. leda till att framtida infrastrukturlösningar
utformas så att renarnas framkomlighet tas i beaktande. I samband med
tillämpningen av MKB samt strategisk miljöbedömning (SMB) vid
infrastruktursatsningar behöver ökad hänsyn tas till klimatförändringarnas
effekter på rennäringen.” (sidan 174)
”Sametinget har sedan 2007 ansvaret för rennäringens markanvändningsredovisning med tillhörande databas ren2000. Inom ramen för anslaget 1:28
Främjande av rennäringen m.m. har Sametinget uppdraget att redovisa
markanvändning, riksintressen och marker som är speciellt värdefulla eller
känsliga för renskötseln. Sametinget avsätter i dag 1,5 miljoner kronor för
uppdraget och tinget utvecklar en ny databas för ändamålet vid namn
iRENMARK.” (sidan 174)
”För att möjliggöra det ovan föreslagna har i budgetpropositionen för 2009
anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. tillförts 9 miljoner kronor 2009
samt 10 miljoner kronor.” (sidan 174)

Uppdraget runt villkor om vinterbete är delvis genomfört. Förslaget konkretiserades i ärende
från Jordbruksdepartementet (Jo2009/2518)13 där Sametinget gavs i uppdrag att undersöka
förekomsten av alternativa vinterbetesmarker, vilka avtalslösningar som kan vara aktuella för
användandet, infrastrukturbehov i samband med att de används samt att undersöka de
ekonomiska aspekterna. Sametinget lämnade slutrapportering på ovanstående uppdrag i
oktober 2010.
Inom ramen för uppdraget har Sametinget tittat närmare på hur långt söderut som renbete
kan vara möjligt sett utifrån infrastruktur, bebyggelse, möjlig förflyttning ostördhet och
allmän acceptans. En försvårande omständighet har varit att renskötselområdets yttre gränser
är omtvistade. Utredningen har därför utelämnat juridiska aspekter och bara beaktat de
praktiska förutsättningarna rörande tillgången på bete. För samebyar belägna långt norrut
talar djurskyddshänsyn mot för långa transportsträckor. I de fall en nordligt belägen sameby
skall kunna använda reservbetesmarker bör en omfattande infrastruktur i form av rasthagar
etc. finnas tillgänglig. Ytterligare en utmaning är emellertid vargförekomst i de områden som

13

Uppdrag att genomföra en översyn av alternativa åtgärder för anpassning av rennäringen till
förändrade klimatförhållanden samt analysera avtal om vinterbete utanför renskötselområdet
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eventuellt skulle kunna lämpa sig som alternativbetesmarker. Vargens inverkan på
renskötseln medför att det är ytterst tveksamt om det finns rennäringsföretagare som skulle
överväga en långväga flyttning till de nya områdena.
Sametinget anser att ett klart ställningstagande från regeringens sida gällande vargreviren
inom potentiella reservbetesmarker är en förutsättning för att arbetet inom sametingets
uppdrag skall kunna fungera. Markägare har understrukit vikten av att pågående
markanvändning inte ska försvåras eller förhindras. Markägarna framhåller även att avtalen
bör innefatta regler om hur skadereglering ska ske, vem som gör en bedömning av om en
skada har inträffat samt skadans ekonomiska omfattning. Sametingets bedömning är att om
dessa förhandlingar leder till att avtal träffas, om upplåtelse av renbetesmark, torde det
innebära att rennäringen har fått betydligt bättre förutsättningar att hantera kommande
klimatförändringar. Sametinget betonar att det är ett tidskrävande arbete att hitta alternativa
vinterbeten belägna utanför renskötselområdet.
Skogsstyrelsen: Anslag (anvisat att tas från grundanslaget för SKS): för renbruksplaner årligen 2 milj kr 2005-2014, för utveckling av analys och samverkan - årligen 2 milj med
start 2010, för Vilhelmina model forest - EU-medel m.m. samt insatser i form av arbetstid
från SKS: i detta projekt ingår skogsbruk, rennäring och klimatförändring som tunga delar.
Det första projektet har inriktats på framtagandet av långsiktiga s.k. renbruksplaner och
dialogen mellan i första hand ren- och skogsnäringarna som legat till grund.
I samverkansprojektet har Skogsstyrelsen och Sametinget arbetat med att aktivt främja och
stödja engagemang och initiativ på lokal och nationell nivå för förbättrad dialog mellan
skogsbruk och rennäring. Bland annat har en uppföljning av skogsbrukets hänsyn till
rennäringen gjorts. Här redovisar Skogsstyrelsen förslag på metoder för att löpande följa upp
den hänsyn som skogsbruket tar till rennäringen. Förslagen bör ses som preliminära för att
kunna utvecklas under en försöksverksamhet under en 3-årsperiod. Arbetet har vidare
resulterat i kartläggning och preliminär dokumentation av pågående och avslutade projekt
och aktiviteter. Under 2012 har projektet arbetat med förberedelser av utbildningar och att ta
fram ett material att använda vid utbildningar.
Det har utförts en beteslandsinventering på över 23 milj ha inklusive beskrivning av
påverkan från ett antal omvärldsfaktorer (gruvnäring, skogsbruk, jakt, rekreation, vindkraft,
etc.). Det medför att det nu finns bättre förutsättningar för samverkan mellan skogsbruk och
rennäring med hänsyn tagen till annan påverkan, ökad och mer spridd kompetens om
konfliktområden och möjliga lösningar.
En renbruksplan är ett kommunikations- och planeringsverktyg skapat för Sveriges
samebyar. År 1999 genomfördes en förstudie och idag, 15 år senare, har 50 av Sveriges 51
samebyar påbörjat arbetet med renbruksplaner. Arbetet med och användningen av dessa har
bidragit till att hänsynen och samråden mellan skogsbruk och rennäring förbättrats.
I rapporten från Vilhelminaprojektet finns förslag på konkreta möjligheter till viss
anpassning för rennäringen, som då i flera fall också kräver stöd och anpassning från övriga
sektorer. (Full anpassning till väntade klimatförändringar är förstås mycket svår för
rennäringen.).
Alla delar i arbetet gynnar tvärsektoriellt samarbete.
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6 Skogsbruket

Regeringens bedömning – kunskapsuppbyggnad: ”En ökad kunskap om
klimatförändringarnas effekter på skogens tillväxt och skador orsakade av
vilt, storm, brand, svampar och insekter samt de ekonomiska effekterna av
dessa skador är betydelsefull för att möjliggöra en anpassning av skogsbruket
till ett förändrat klimat. Rapportering, uppföljning och utvärdering av skogens
tillväxt och skador på skogen är en viktig del i kunskapsuppbyggnaden.
Samtidigt behövs ökade insatser för att stärka kunskaperna om
klimatscenarier och effekter på skogsekosystemen, skogstillståndet, utbud av
skogsprodukter och ekosystemtjänster samt hur detta kan påverka behovet av
anpassning av skogsskötseln.” (sidan 175)
Regeringens bedömning- informationsinsatser: ”Klimatförändringarna
kommer att medföra betydande förändringar av förutsättningarna för
skogsbruk. Markägarnas kunskaper om hur klimatförändringarna kan komma
att påverka skogsbruket behöver öka. Insatserna för att förmedla kunskap till
skogsägare och andra verksamma i skogsbruket om klimatförändringarna och
möjliga anpassningsåtgärder i skogsbruket bör därför öka. Skogsstyrelsen ges
ökade medel för detta ändamål.” (sidan 176)

6.1 Skogsstyrelsen: Kunskapsuppbyggnad kring effekter på
skogen

Åtgärdsförslag: ”Ökade insatser behövs i fråga om kunskapsuppbyggnad
kring klimatscenarier och den påverkan de kan leda till på skogsekosystemen
och skogstillståndet samt hur detta kan påverka trädslagsval, val av
plantmaterial eller andra behov av anpassning av skogsskötseln.
Skogsstyrelsen och SLU bör vid sidan av befintliga uppdrag därför ges i
uppdrag att bygga upp kunskapen kring klimatscenarier och effekter på
ekosystem och skogsproduktion samt att fortlöpande utveckla verksamheten
för att möta de behov som klimatförändringarna skapar.” (sidan 175)

Olika forskningsorgan – Formas, MISTRA, m. fl. - har efter 2008 lagt större tonvikt vid
klimatförändringars effekter på skogen och dess olika värden och möjliga motåtgärder mot
negativa effekter.
Skogsstyrelsen avdelade medel inom regeringsuppdraget Adaptiv skogsskötsel (2013) för en
uppdaterad kunskapssammanställning kring klimatanpassning i skogen jämfört med den som
gjordes inom Klimat- och sårbarhetsutredningen.
I övrigt har Skogsstyrelsen bedömt att olika insatser kring detta är en del av grunduppdraget.
Exempelvis, ett regeringsuppdrag som gavs via regleringsbrevet 2009 handlade om
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utvärdering av reglerna för användning av främmande trädslag. I rapporten belyses då hur
klimatförändringarna kan påverka det svenska skogsbruket och därmed problemställningen
(Skogsstyrelsen 2009).
Regeringen gav Skogsstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla det förebyggande arbetet mot
och beredskapen vid hot och skador på skog. Uppdraget har genomförts i samverkan med
Jordbruksverket och SLU.
Skogsstyrelsen har också arbetat med olika regeringsuppdrag och interna arbeten kopplade
till viltbetesfrågan som i sin tur också har stark koppling till klimatan-passningsarbetet. På
många håll är viltbetet så omfattande att möjligheten att sprida riskerna inför framtiden på
fler trädslag starkt reduceras i praktiken . 14
År 2009 reviderades Skogsstyrelsens klimatpolicy mot bakgrund av analysresultaten från
Klimat- och sårbarhetsutredningen. En rad slutsatser kring behov klimatanpassning
inkluderades. Som följd av detta (och i viss mån tillkomsten av ”Klimatmiljonen” – se
nedan) genomfördes internutbildning med drygt 300 skogliga rådgivare inom Skogsstyrelsen
(för medel från basanslaget).
Arbetet kring skadehot och beredskap resulterade i en rapport och ett meddelande som
redovisar risker och förslag till arbetssätt för att öka beredskapen och möjligheterna att agera
när olika former av hot och skador på skog uppstår. Även förslag till ändringar i nuvarande
regelverk för att ge myndigheterna bättre möjligheter att vidta lämpliga åtgärder redovisas.
Skogsstyrelsen arbetar f.n. med en rapport, som är en uppdatering av analysen kring behov
av klimatanpassning i skogen jämfört den som gjordes i Klimat- och sårbarhetsutredningen
och som delfinansierats via regeringsuppdraget Adaptiv skogsskötsel. Mycket av
informationen som gått ut till skogsägare och skogsbruk har baserats på
kunskapssammanställningen i Klimat- och sårbarhetsutredningen, men i takt med att ny
kunskap tillkommit har den också inlemmats i budskap och slutsatser som vidareförmedlats.
Ett bra exempel på tvärsektoriellt samarbete har varit arbetet inom Klimatanpassningsportalen. Länsstyrelsernas uppdrag att ta fram strategier och handlingsplaner för
klimatanpassning (och motåtgärder mot klimatförändring) har också inneburit ett ökat utbyte
av kunskap och information mellan myndigheterna, med gott resultat på många håll. Ett
annat exempel har varit ett utredningssamarbete mellan Jordbruksverket och oss angående
ökade risker för skador av insekter och patogener som genomfördes 2011-12.
SLU har med sin forskning utvecklat modellsystemet Heureka. Det används för att göra
framåtsyftande och långsiktiga prognoser för skogens ekosystemtjänster: virkes- och
skogsbränsleproduktion, ekonomi, biodiversitetsrelaterade aspekter, skogens lämplighet för
rekreation och inlagring av kol. Användare kan göra en stor mängd olika analyser och
planeringsansatser för skogsbruk, på skalor från skogsbestånd till region, inklusive att
analysera utvecklingen enligt några klimatscenarier. Ett konsortium med intressenter har
bildats för fortsatt förvaltning och utveckling av systemet, bland annat med utökade
möjlighet att göra analyser på landskapsnivå och under olika klimatscenarier. Indirekta
effekter, som att skogsskötseln kan komma att förändras i ett ändrat klimat - val av trädslag,
ändrade omloppstider, etc. - och förändrade strategier för skötseln av marginell
jordbruksmark, kommer att kunna studeras.

14

se publikationer på www.skogsstyrelsen.se
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Med förväntade ökade skadeutbrott i klimatförändringarnas spår finns ett ökat behov av
regional information med god precision. För att effektivisera övervakningen av skogsskador
har SLU introducerat skräddarsydda inventeringar riktade mot enskilda skadegörares utbrott.
Denna typ av åtgärdsorienterad skadeinventering kallas Nationell Riktad
Skogsskadeinventering (NRS) och utförs alltid i samråd mellan SLU, Skogsstyrelsen och
skogsnäringen. Inom ramen för Klimatpropositionen har SLU gjort särskilda satsningar på
projekt som syftar till att övervaka granbarkborrens och snytbaggens population och skador
samt att utveckla ett system för sporprognoser för skadesvampen rotticka som orsakar
rotröta. Med data från långa tidsserier kan bl.a. effekter av klimatförändringar analyseras.

6.2 Skogsstyrelsen: Utökade informationsinsatser till
skogsbruket

Åtgärdsförslag: ”För att kunna fatta rätt beslut utifrån sina egna
förutsättningar är det viktigt att framför allt markägarna, som ofta är små
och privata, får möjlighet till information och rådgivning. Mot denna
bakgrund bör Skogsstyrelsens arbete stärkas för att efter samråd med
intressenter förmedla kunskap kring klimatförändringarna och möjliga
anpassningsåtgärder i skogsbruket i syfte att nå skogspolitikens jämställda
mål för produktion och miljö till skogsägare och andra verksamma i
skogsbruket. Särskild vikt bör läggas vid information kring behov av
riskspridning och trädslagsval, bättre skogsbilvägar och förebyggande
åtgärder mot skogliga skadegörare. För denna åtgärd anslås till
Skogsstyrelsen 2 miljoner kronor 2009 och 1 miljon kronor per år 2010 och
2011.” (sidan 177)
Skogsstyrelsen anvisades att anslå sammanlagt 4 mkr åren 2009-2011 för
informationsinsatser kring effekter av klimatförändring och klimatanpassning i skogsbruket
(Klimatmiljonen). Skogsstyrelsen fick från och med 2011 medel från
Landsbygdsprogrammet för att sprida kunskap om klimatanpassning i skogsbruket. Dessa
medel växlades upp med egna rådgivningsmedel. Projektet ”Skogsägaren och klimatet” hade
en total budget för 2011- 2013 på 24 mkr varav Landsbygdsprogrammet stod för 15 mkr.
Projektet ”Skogsbruk i ett förändrat klimat” (2011-2014) hade en budget på 41 mkr varav 26
mkr från Landsbygdsprogrammet. I detta projekt låg fokus mer på större skogsägare och
bolag.
Projektet ”Skogsbruk och vatten” som genomfördes 2011-2013 för totalt 22 mkr, varav 11
mkr från Landsbygdsprogrammet, handlade om behovet av teknisk anpassning för att minska
risken för körskador. Fokus har legat på behovet av förbättring jämfört med nuläget, men har
inkluderat budskapet att ännu mildare och blötare vintrar kommer att förvärra läget om inget
görs. Ett nytt projekt för i år ”Klimatanpassat skogsbruk och vatten” har en budget på knappt
4 mkr varav 3 mkr från Landsbygdsprogrammet, som också delfinansierar ett
Informationsprojekt (med bl. a. klimatfrågan i fokus) under 2014 med målet att hitta nya
kommunikationsvägar och därmed fler skogsägare).
SkogsEko är en gratistidning som skickas ut till närmare 300 000 skogsägare 4 ggr per år.
Den bekostas av Skogsstyrelsens basanslag. Sedan 2009 har nästan varje nummer innehållit
information eller forskningsnytt som kopplar till klimatfrågan på något sätt.
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Inom klimatmiljonen fick skogsägare och skogsbruk råd via SKS distrikt om hur
klimatförändringarna kan komma att påverka skogsbruket och vilka anpassningsåtgärder
som är möjliga för att skogspolitikens jämställda mål för miljö och produktion ska nås. Även
Länsstyrelsen på Gotland medverkade. Betoningen låg på riskspridning och trädslagsval,
bättre skogsbilvägar och förebyggande åtgärder mot skogliga skadegörare. Lokala
förutsättningar var avgörande för vilka sakområden som prioriterades vid distriktens
rådgivning. Skogsstyrelsens klimatpolicy var vägledande i rådgivningen. Rådgivningen har
genomförts som temadagar, individuell rådgivning, skogsträffar, mediekontakter och
webbrådgivning. Samverkan med andra skogliga intressenter har varit viktigt för att nå ut
med budskapet. I SkogsEko (oktober 2009) bifogades en specialbilaga på temat Klimat:
trädslagsval, bättre skogsbilvägar och förebyggande åtgärder mot skogliga skadegörare.
Totalt sett har över 24 000 deltagartillfällen nåtts inom dessa två projekt. Projektledarna
bedömer att överlappningsandelen är måttlig. Sannolikt har 6-8 % av skogsägarna nåtts av
information via dessa satsningar. Inom ”Skogsbruk och vatten” har likaledes genomförts en
stor mängd utbildningar och skogsträffar och fler planeras inom Klimatanpassat skogsbruk
och vatten.
Informationsprojektet (2014) kommer enligt planen att resultera i en bok där
klimatanpassningsfrågan är viktig, regionaliserad information, ett webb-baserat
rådgivningspaket, en webb-baserad kurs om klimatanpassning och hållbart skogsbruk och en
rad korta filmer som belyser olika delar av problematiken (2014-15).
Det är svårt att avgöra i vilken grad olika förändrade beteenden i skogsbruket beror på SKS
informationsinsatser. Deltagarna svarade själva att deras beslutsfattande skulle komma att
påverkas (se ovan). Klimatanpassning i skogsbruket är mångfacetterat och varje enskild
åtgärd beror på en avvägning mellan många faktorer. Vi bedömer att medvetenheten om
klimatproblemet har ökat starkt och att viljan till anpassning är relativt stor. Frihetsgraderna
att förändra beteendet i praktiken är emellertid inte alltid så stora, framförallt till följd av
viltbetet som försvårar föryngring av flera trädslag i stora delar av landet. Signaler från
distrikten pekar i riktning mot att klimatfrågan nu är en mer integrerad del av vanlig
rådgivning. Fler markägare accepterar att det händer samtidigt som färre tycker att det är
konstigt att ta upp det till diskussion.
Inom just detta arbete har behovet av tvärsektoriellt samarbete bedömts vara mindre. På rätt
många träffar har emellertid föredragshållare anlitats med större klimatkompetens än
Skogsstyrelsens egen (SMHI och klimatkonsulter).
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7 Jordbruket

Regeringens bedömning – miljöanalys: ”Verksamhetsområdet fortlöpande
miljöanalys vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bör utvecklas för att mot
bakgrund av ett förändrat klimat möta framtida krav på insamling, analys och
tillhandahållande av miljödata. Synteser bör eftersträvas och beslutsunderlag
tillhandahållas som möjliggör en bedömning av nyttjandet av naturresurser,
vidtagna åtgärder samt eventuella miljökonsekvenser av dessa. Målet bör vara
att bidra till de nationella miljökvalitetsmålen, till det internationella
miljösamarbetet, samt till underlag för strategiska beslut inom berörda
sektorer.” (sidan 178)
Regeringens bedömning – ogräs, växtbekämpning, skadedjur: ”Ett praktiskt
inriktat och fördjupat kunskapsunderlag bör utarbetas i syfte att förebygga och
hantera ökade problem med ogräs, växtsjukdomar och skadegörare, till följd av
ett förändrat klimat.” (sidan 180)
Regeringens bedömning – djurhälsa: ”Ett kompetenscentrum bör skapas vid
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för att utarbeta förebyggande
åtgärder och bekämpningsstrategier avseende nya djuranknutna smittor i ett
förändrat klimat. SVA bör också få i uppdrag att i samverkan med Statens
smittskyddsinstitut (SMI): - följa utvecklingen av epidemiologin hos nya och
kända infektioner till följd av klimatförändringar och vid behov lämna förslag
till åtgärder för att upprätthålla ett gott smittskydd, - ta initiativ till forskning
och utarbeta kunskapsunderlag för fortbildning om smittsamma djursjukdomar
för yrkesverksamma inom djurens hälso- och sjukvård.” (sidan 181)
Regeringes bedömning – djurskydd: ”Med hänsyn till risk för ökad värmestress
bör djurskyddsregler och rekommendationer ses över såväl vid utformning och
funktion av stallar som vid utformning och funktion av fållor och väderskydd för
utedrift.” (sidan 182)
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7.1 SLU: Fortlöpande miljöanalys

Åtgärdsförslag: ”Den fortlöpande miljöanalysen bör utvecklas till att omfatta,
förutom ren övervakning av miljötillstånd, ett helhetsperspektiv på nyttjande av
jordbruksmark, skog och vatten, vidtagna åtgärder och troliga konsekvenser av
dessa SLU bör i ökande grad samverka med andra lärosäten för att ta fram
prognoser som återspeglar förändringar i miljön bl.a. som en konsekvens av
klimatförändringar, men även med utgångspunkt i vidtagna åtgärder – såväl
inom enskilda program som programövergripande.” (sidan 179)
”För en breddad datainsamling, metodutveckling och ett utvidgat uppdrag vad
gäller analysverksamheten anslås till SLU för fortlöpande miljöanalys 40
miljoner kronor 2009 och 45 miljoner kronor per år 2010 och 2011.” (sidan
179)

SLU tilldelades 40 mkr 2009 via ändring i regleringsbrevet och 45 mkr för 2010 respektive
2011 via budgetpropositionen för respektive år. Målet för denna satsning var att ge en
generell förstärkning av anslaget till fortlöpande miljöanalys vid SLU och inte specifikt till
frågor som rör anpassning till ett förändrat klimat. Utveckling av miljöanalysen sker i nära
samråd med nationella sektorsmyndigheter och det handlar ofta om samfinansiering av större
program. De särskilda medlen har använts till miljöövervakning, att utveckla
övervakningsmetoder och prognosverktyg, utföra prognoser och konsekvensanalyser men
också för att lägga grunden till nya långsiktiga mätprogram och fördjupa återkommande
analyser av tillstånd och förändringar i miljön.
Miljöanalys som berör klimatanpassning har t.ex. handlat om riskbedömning vid spridning
av kemiska bekämpningsmedel i miljön, minkar som indikatorart för miljögifter i naturen,
övervakning av vektorburna sjukdomar på djur och prognoser för zoonoser (sorkfeber),
övervakning av skadegörare och skador på skog samt analyser och prognoser för skogens
leverans av ekosystemtjänster under olika klimatscenarier.
Miljöanalys som belyser förändringar av årstidsmönster och utbytet av växthusgaser är av
stor betydelse för förmågan att förstå och möta klimatförändringens effekter. Liknande nytta
har verktyg för att analysera hur kostnadseffektiva olika åtgärder är mot övergödning. En
mindre del av de särskilda medlen har använts till övergripande projekt och verksamhetsstöd,
t.ex. samverkan inom fjärranalysområdet. SLU har härigenom kunnat stärka sin position
inom nationell miljöanalys och medlen har bidragit till ökat internationellt samarbete.
SLU:s fortlöpande miljöanalys är organiserad i tio program som relaterar till nationella
miljökvalitetsmål. Inom ramen för miljöanalysprogrammen analyserar SLU tillstånd och
åtgärder kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen, hållbar användning av naturresurser
och producerar underlag för Sveriges åtaganden i internationella konventioner och direktiv.
Nationell och internationell samverkan med myndigheter, intresseorganisationer och olika
internationella organ är därför av stor betydelse i programmensverksamhet. När anslaget
genom klimatpropositionen fördelades till projekt 2009-2011 deltog representanter från
samverkande myndigheter och organisationer i arbetet med prioriteringar av förslag till
satsningar. Det finns sedan 2010 även en strategisk tvärsektoriell referensgrupp knuten till
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SLU:s miljöanalysverksamhet där representanter från Havs- och vattenmyndigheten,
Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelse/ Vattenmyndigheter,
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ingår.15

7.2 Jordbruksverket: Ogräs, växtbekämpning och skadedjur

Åtgärdsförslag: ”Jordbruksverket bör få i uppdrag att ta fram ett praktiskt
inriktat och fördjupat kunskapsunderlag i syfte att förebygga och hantera
ökade problem med ogräs, växtsjukdomar och skadegörare vilket föranleds
av ett förändrat klimat. Arbetet är en förutsättning för ett framgångsrikt
arbete inom ramen för handlingsprogrammet för hållbar användning av
växtskyddsmedel. Samverkansmöjligheter med annat liknande arbete ska
tillvaratas. Särskild vikt bör läggas vid att insatserna så långt möjligt är
skonsamma i relation till den biologiska mångfalden. Kostnaden anslås till 2
miljoner kronor 2009 och 3 miljoner kronor per år 2010 och 2011.” (sidan
181)

Jordbruksverket fick i sitt regleringsbrev på anslaget 1:10 sammanlagt 8 mkr under 20092011 för att utföra uppdraget som föreslogs i propositionen. Arbetet genomfördes till stor del
genom uppdrag till andra, till exempel SLU. Resultatet finns sammanfattat i
Jordbruksverkets rapport 12:10, Vässa växtskyddet för framtidens klimat, och de fullständiga
underlagsrapporterna finns i ett antal bilagor till rapporten som är tillgängliga via
Jordbruksverkets webbutik.
Huvudslutsatserna är att problem med växtskadegörare sannolikt kommer att öka i ett
varmare klimat, till följd av klimatförändringarna men även till följd av förändrad odling i
det nya klimatet. Det är dock mycket svårt och ibland omöjligt att förutse exakt vilka
problemen kommer att bli. Därför föreslogs förbättrad beredskap för nya problem och
förbättrad förmåga att upptäcka och förutsäga nya skadegörare, genom ökad satsning på
varningssystem och bättre samarbete med andra länder. Eftersom jordbruksproduktionens
omfattning och utformning till stor del styrs av jordbrukspolitiken och de
företagsekonomiska förutsättningarna är det också svårt att bedöma hur mycket utvecklingen
av jordbruket kommer att styras av förändrade klimatförhållanden. Sannolikt kommer
politiken och ekonomin att fortsatt vara de dominerande faktorerna under kommande
decennier. Kunskapsunderlaget har inte direkt påverkat kommunernas anpassningsarbete.
Det tvärsektoriella inslaget i studien är att även skadegörare inom skogsbruk och urbana
miljöer beskrivs.

15

Mer information finns i bilaga 17.
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7.3 SVA: Kompetenscentrum för djuranknutna smittor i förändrat
klimat och samordning kring överförbara smittor mellan
människor och djur

Åtgärdsförslag: ”Regeringen föreslår att ett kompetenscentrum inrättas vid
SVA för att hantera dessa frågor. SVA ska inventera vektorburna sjukdomar
som borrelios, TBE samt sjukdomar som är nya på våra breddgrader, skapa
ökad kunskap om ekologi och epidemiologi, smittämnens överlevnad i mark,
ökad frekvens av mögel i foder mm. SVA ska utarbeta förebyggande åtgärder
och bekämpningsstrategier med fokus på tidiga insatser som är förenliga
med uppställda miljömål för biologisk mångfald. Kostnaden anslås till 4
miljoner kronor 2009 och 6 miljoner kronor per år 2010 och 2011. Eftersom
flera av de nya infektionssjukdomarna både kan förekomma hos djur och
människa och också smitta mellan dessa finns behov av tvärsektoriellt
samråd. SVA bör därför samverka med SMI i att följa utvecklingen. Även i
övrigt ska samverkansmöjligheter med annat liknande arbete tillvarata.”
(sidan 182)
Ett klimatcentrum avseende ”Klimatförändringen och djurhälsa” finansierat via extra
statsanslag (4+6+6 mkr) fanns vid SVA 2009-2011. Resultatet blev framförallt
kompetensuppbyggnad inom området. Nätverksuppbyggnad skedde i form av anordnande av
två internationella vetenskapliga konferenser, flera seminarier/workshops samt nationella
seminarier. Anslaget användes också till diagnostikutveckling av ”klimatkänsliga smittor”.
Förmågan att övervaka vektorer har förbättrats och till del inlemmats i rutiner för
övervakning av vissa epizootier. Utvecklingsarbete pågår men detta finansieras av osäkra
externa forskningsanslag. Det tvärsektoriella arbetet har utvecklats, vilket är väsentligt
eftersom området är tydligt tvärvetenskapligt.
Översyn av och förslag till utökning av samordning mellan myndigheter avseende överföring
av smittor mellan människor och djur i förändrat klimat har genomförts inom ett gemensamt
regeringsuppdrag i regleringsbreven under våren 2010 till Smittskyddsinstitutet (numera
Folkhälsomyndigheten), Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
Uppdraget beskrivs vidare i kapitlet om hälsa. Förslaget om utökad myndighetssamordning
inom området har ej genomförts.
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7.4 Jordbruksverket: Djurskydd
Åtgärdsförslag: ”Jordbruksverket bör ges i uppdrag att med hänsyn till risk för
ökad värmestress kopplat till klimatförändring se över djurskyddsregler och
rekommendationer såväl vid utformning och funktion av stallar som vid
utformning och funktion av fållor och väderskydd för utedrift.” (sidan 183)
Jordbruksverket fick 2009 i uppdrag att göra en översyn av djurskyddsregler med hänsyn till
klimatförändringar. Reglerna för utformning av stallar, fållor och väderskydd undersöktes
med avseende på ökad risk för värmestress. Jordbruksverket har deltagit i en omarbetning av
Svensk Standard (SS 95 10 51) som i viss mån kommer att beakta klimatförändringar.
Jordbruksverket bedömer att det inte finns något omedelbart behov av åtgärder, men bevakar
frågan.

8 Havsmiljön

Regeringen ger sin bild av hur klimatförändringar kan komma att påverka
havsmiljön men ger inga konkreta förslag på uppdrag men påpekar att det är
av hög angelägenhetsgrad att förstärka insatserna för att vidmakthålla
ekosystemen och deras funktioner i väl fungerande skick genom att minska
föroreningar, vidta restaureringsåtgärder och hejda försvagningen av för
ekosystemen. (sidan 184)

8.1 Havs- och Vattenmyndigheten: Förstärkta insatser för att
vidmakthålla ekosystemen och deras funktioner
EU har slagit fast att den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och
bevaras. Havsmiljödirektivet innebär en gemensam europeisk plattform för insatser att
vidmakthålla ekosystemen i haven och innebär att samma regler gäller för alla EU-länder.
Målet är att alla EU:s havsområden ska ha nått en så kallad god miljöstatus senast 2020.
Direktivet omfattar alla marina vatten inom EU, inklusive den ekonomiska zonen. I
kustzonen överlappar Havsmiljödirektivet med EU:s ramdirektiv för vatten. Havsplanering
är ett nytt viktigt verktyg för havens långsiktiga förvaltning och utveckling. Havsplanering
ska länka samman all planering och förvaltning som rör våra havsområden och innebär att
nyttjande, utveckling och bevarande vägs mot varandra. I mars 2013 föreslog EUkommissionen gemensamma ramar för havsplanering och integrerad kustförvaltning. Tanken
är att varje EU-land fritt ska kunna planera sin havsverksamhet, men den lokala, regionala
och nationella planeringen för de gemensamma haven ska samordnas genom gemensamma
minimikrav. Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) ansvarar för det svenska arbetet med
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havsplanering och har beskrivit nuläget i en ny rapport.16 EU:s gemensamma fiskeripolitik är
ett annat europeiskt politikområde där klimatförändringen förväntas bli betydelsefull. EUkommissionen har t.ex. redan presenterat ett arbetsunderlag om ”Principer och
rekommendationer för att integrera klimatanpassning inom ramen för Havs- och
fiskerifonden EHFF17.

9 Vattenmiljön
Regeringens bedömning: Regeringen bedömer att risken för negativ påverkan
på vattenkvaliteten genom översvämningar och förändrade förhållanden i
markens vattensystem är stor när en klimatförändring får genomslag. Detta
utgör samtidigt ett allvarligt hot mot dricksvattenförsörjningen. Mälaren
riskerar exempelvis att inom en relativt begränsad tid börja påverkas av
saltvattenintrång, vilket på sikt kan komma att omöjliggöra råvattenuttag.
(sidan 184)

9.1 Vägledning för långsiktigt hållbar vattenförsörjning
Åtgärdsförslag: ”Med hänsyn till bl.a. klimatförändringarnas möjliga effekter
avser regeringen att låta berörda myndigheter ta fram en vägledning för hur
samhällsplaneringen bör bedrivas för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning.
Syftet är att, med fokus på den översiktliga planeringen, ge kunskapsstöd till
kommunerna och förbättra förutsättningarna för en kommunal och regional
långsiktig vattenförsörjningsplanering där både yt- och grundvatten ingår.”
(sidan. 184)
Havs- och Vattenmyndigheten har bland annat i vägledningsarbetet tagit ökad hänsyn till
klimatförändringsaspekter. Ett exempel för detta är vägledningen för kommunal VAplanering.
En särskild utredare har sedan 2013 uppdraget att gå igenom dricksvattenområdet, från
råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten (Dricksvattenutredningen). Syftet med
utredningen är att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker
dricksvattenförsörjning i landet, på kort och på lång sikt, och i förekommande fall föreslå
lämpliga åtgärder. Utgångspunkten ska vara klimatförändringarnas förväntade effekter på
dricksvattenförsörjningen och hur risker med bland annat kemiska ämnen och skydd för
dricksvattenförsörjningen och råvattentäkter på ett riskbaserat och systematiskt sätt ska
kunna hanteras. Utredaren ska lämna en uppdaterad beskrivning av hur klimatförändringarna

16

Havsplanering- Nuläge 2014.Statlig planering i territorialhav & ekonomisk zon. Preliminär rapport
mars 2014
17
KOM, 2013. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. Principles and recommendations
for integrating climate change adaptation considerations under the 2014-2020 European Maritime and
Fisheries Fund operational programmes. Tillgänglig:
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/climate-change_en.pdf
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kan komma att påverka olika delar av landet och analysera det förebyggande arbete som
bedrivs till exempel i form av anpassningar till kommande klimatförändringar,
organisationen och styrningen av de verksamheter som gemensamt bidrar till en trygg
dricksvattenförsörjning, beredskapen och förmågan att hantera kriser och formerna för detta.
I syfte att skapa förutsättningar för en trygg och säker dricksvattenförsörjning ska utredaren
föreslå kostnadseffektiva åtgärder för att lösa identifierade brister och beskriva hur arbetet
för att genomföra dessa bör organiseras. Som grund för de klimatrelaterade delarna av
uppdraget togs ett omfattande analysunderlag fram åt utredningen under 2014 av SMHI med
utgångspunkt från nya scenarier och index av betydelse för dricksvattenproduktionen. SGU
bidrar med analysunderlag avseende grundvattenfrågor. Ett delbetänkande om den del av
uppdraget som rör hur ansvaret för material i kontakt med dricksvatten ska fördelas
redovisades i juli 2014. Uppdraget ska slutredovisas senast i april 2016.
Grön infrastruktur är ett verktyg för att uppnå positiva ekologiska, ekonomiska och sociala
effekter genom naturliga/halvnaturliga lösningar. Grön infrastruktur bygger på att skyddet,
bibehållandet och återskapandet av naturen och naturliga processer och den betydande nytta
naturen ger samhället, medvetet ska integreras i fysisk planering och lokal och regional
utveckling. Grön infrastruktur har direkta kopplingar till klimatproblematiken och är ett
viktigt verktyg för att minska negativa effekter orsakade av klimatförändringar.
Naturvårdsverket fick i regeringsuppdrag att utarbeta en landskapsanalys och analysera
relevanta styrmedel för att utveckla den gröna infrastrukturen i landskapet av områden och
strukturer som har särskild betydelse för den biologiska mångfalden och för viktiga
ekosystemtjänster. I det andra uppdraget som genomfördes 2013 tog Naturvårdsverket i
samråd med Havs- och Vattenmyndigheten fram ett förslag till en handlingsplan för grön
infrastruktur på regional nivå i land- och vattenmiljön. Handlingsplanen är tänkt att utgöra
ett ramverk för att tydligare samla naturvårdsåtgärder i ett geografiskt sammanhang
(landskapsperspektiv), för att öka konnektivitet och för att bevara biologisk mångfald och
mångfunktionalitet i landskapet. Förslaget till handlingsplan är tänkt utgöra underlag för
regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Regeringen föreslår i propositionen
2013/14:141 (En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster) att
länsstyrelserna ska ha tagit fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur innan 2017.
SGU har tagit fram en vägledning för hur regionala vattenförsörjningsplan bör tas fram samt
vad de bör innehålla.

9.2 Balanserad vattenförvaltning
Åtgärdsförslag: ”Ett förändrat klimat kan innebära ökad konkurrens om
vattenresurser, framför allt i sydöstra Sverige. Regeringen avser därför att ge
berörda myndigheter i uppdrag att peka ut områden där sådana problem kan
förväntas och vidta behövliga åtgärder för att åstadkomma en balanserad
vattenhushållning.” (sidan 184)
Inga regeringsuppdrag har givits utifrån förslaget. Havs- och Vattenmyndigheten bildades
den 1 juli 2011. Det är först nu som klimatanpassningen uppmärksammas alltmer inom de
sektoriella förvaltningsfrågorna, dels genom EU:s klimatanpassningsstrategi, som syftar till
att inkludera klimatanpassning i befintlig lagstiftning, men även genom nationella
utredningar såsom Dricksvattenutredningen. Då klimatförändringen kan ha stora effekter på
utvecklingen i havs- och sötvattenmiljöer är det en viktig faktor som myndigheten behöver ta
hänsyn till i de beslut som fattas och i vägledningar som produceras. Klimatanpassade
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åtgärdsstrategier tas nu fram för arbetet med Havsmiljödirektivet, Vattendirektivet och de
vattenrelaterade miljökvalitetsmålen.
Jordbruksverket har prioriterat om resurser för att göra en kraftsamling kring mark-vattenfrågorna. Det innebär ökad helhetssyn, förbättrad samverkan mellan olika kompetenser och
bättre samordning mellan pågående verksamheter. Externt har det exempelvis lett till att
Jordbruksverket samverkar med länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköping, Statens
veterinärmedicinska anstalt och SMHI i ett MSB-finansierat projekt om naturolyckor med
fokus på effekter av allvarliga väderhändelser med översvämning av jordbruksmark som
exempel och metodik för att bedöma effekter av olika förebyggande åtgärder.
Jordbruksverket verkar även för etablering av ett ”kunskapscentrum för jordbrukets
vattenhushållning” (arbetsnamn) med syfte att kartlägga, samla in (nationellt och
internationellt), förmedla och visa på behov av utveckling av kunskap och åtgärder för att
klimatanpassa jordbrukets vattenhushållning.

10 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Regeringens bedömning – ekosystemens känslighet för ett förändrat klimat:
”Kunskapen om klimatförändringarnas effekter på biologisk mångfald och
ekosystemtjänster bör öka. Åtgärder för att följa och begränsa de negativa
effekterna bör utredas.” (sidan 185)

10.1 Naturvårdsverket och SLU: Ekosystemens känslighet för ett
förändrat klimat

Åtgärdsförslag: ”Naturvårdsverket bör få i uppdrag att, i samråd med SLU
och övriga berörda myndigheter redovisa förväntade förutsättningar att
bibehålla en gynnsam bevarandestatus i ett förändrat klimat för ett
representativt urval lämpliga indikator- eller nyckelarter. Förutsättningarna
att bibehålla resiliens, viktiga funktioner och gynnsam bevarandestatus i ett
förändrat klimat för ett representativt urval ekosystem/naturtyper bör också
redovisas samt förslag till anpassningsåtgärder för att säkra dessa
förutsättningar med beaktande av markanvändningen. I detta uppdrag bör
ingå att föreslå hur man på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna följa och
planera för förändringar över tiden i utbredning av ekosystem och arter
och hur redan existerande system kan utvecklas ytterligare, t.ex. SLU:s
fortlöpande miljöanalys.”(sidan 185)
Detta uppdrag (eller delar av uppdraget) har inte delats ut till Naturvårdsverket. I den nya
propositionen om biologisk mångfald (Prop. 2013/14:141, s 153) aviseras dock att
”Regeringen avser att ge Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur det nationella arbetet
med biologisk mångfald kan utvecklas i syfte att på ett strategiskt sätt ta om hand effekter på
biologisk mångfald till följd av ett förändrat klimat.”
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10.2 Naturvårdsverket m.fl.: Konkurrens om markområden i
fjällvärlden
Åtgärdsförslag: ”En ökad konkurrens om mark- och vattenområden i fjällvärlden
kan också förväntas till följd av krympande kalfjäll, utvecklad turism och trängd
rennäring. Regeringen överväger därför att uppdra åt Tillväxtverket,
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Sametinget,
Fjälldelegationen och berörda Länsstyrelser att föreslå åtgärder som
minskar negativa effekter på såväl naturmiljön som näringarna i områden
i fjällen där ökad konkurrens om mark- och vattenområden kan komma att
uppstå.” (sidan 185)
Delar av detta har ingått i ett nyligen (juni 2014) rapporterat regeringsuppdrag om etappmål
och strategi för miljömålet storslagen fjällmiljö. Uppdraget har genomförts efter samråd med
Miljömålsberedningen, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet,
Statens fastighetsverk, Tillväxtverket, Sametinget, Energimyndigheten, Sveriges
geologiska undersökning, Rikspolisstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen
i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län,
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Samverkansorganet i Dalarnas län, Samverkansorganet i
Jämtlands län, Samverkansorganet i Västerbottens län, Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) samt övriga berörda organisationer och aktörer, totalt 55 inbjudna aktörer.
I de delar rennäringen berörts har Naturvårdsverket särskilt samrått med Sametinget.
I rapporten lyfts det fram att i framtiden kommer ett förändrat klimat att spela stor roll för
biologisk mångfald och vilka typer av verksamheter som kommer att utvecklas., samt att det
med tanke på en ökande påverkan från klimatförändringar, exploatering och turism är viktigt
att skapa en tydlig bild av vilka processer och funktioner som ger upphov till de
ekosystemtjänster som förknippas med fjällområdet. Belastning i form av
klimatförändringar, kvävenedfall och ökad exploatering kommer fortsatt att ha negativa
effekter på ett flertal hotade arter och renskötsel.
Naturvårdsverket föreslår att regeringen beslutar om ett etappmål avseende förutsättningar
för ett betespräglat landskap som lyder ”År 2020 finns förutsättningar för ett hållbart renbete
i fjällområdet” och har föreslaget ett åtgärdsprogram för att uppnå detta. Naturvårdsverkets
rapportering lyfter även fram behovet av att komplettera etappmålet om förutsättningar för
ett betespräglat landskap med riktade insatser som tryggar betet i områden med särskilda
betesbehov. Naturvårdsverket föreslår två kartläggande och utredande insatser som ska
förbättra förutsättningarna för bete i områden med särskilda betesbehov.
För att möta effekter av klimatförändringarna bör vi ha en offensiv klimatanpassning med
stort inslag av kunskapsuppbyggande, vilket innebär relativt höga initialkostnader men ökar
förutsättningarna för att minska negativa konsekvenser på lång sikt. Klimatanpassningsåtgärder kan vara ändrad skötsel med särskilt fokus på de arter/naturtyper som hotas av
klimatförändringar och säkerställande av viktiga ekosystemtjänster.
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11 Hälsa
Regeringens bedömning: Regeringen ger ingen samlad bedömning, men
anger ett antal risker som de ser Sverige står inför. Dessa inkluderade ökad
förekomst av värmeböljor, ökad förekomst av fästingar och parasiter, mer
pollen, mögel och kvalsterallergier, spridning av smittämnen och kemisktoxiska ämnen vid översvämningar, ras och skred, samt ökade risker för
vattenburen smitta om avloppsvatten läcker in i dricksvattentäkter, samt
sjukdomsspridning genom ökad förekomst av virus, bakterier och parasiter
som sprids genom vatten, livsmedel och olika vektorer. Dessutom
uppmärksammas risken för att helt nya sjukdomar och sjukdomsbärare
kommer in i landet. (sidan 186)

11.1 Folkhälsomyndigheten: Allergier
Åtgärdsförslag: ”Förändrade årstider och en förlängd växtsäsong kan komma
att ge en förändring i utbredningen av pollenproducerande arter och
pollensäsongens start, längd och intensitet. I de södra och mellersta delarna av
landet kommer lövträd att bli alltmer konkurrenskraftiga gentemot barrträden.
Detta kan resultera i en större förekomst av lövträd och leda till en ökning av
pollenallergier.
Sverige har tillsammans med övriga nordiska länder och Kanada världens
tätaste bostäder. En ökning av utomhus temperaturen kommer att betyda en
ökad fuktbelastning inomhus, vilket kan medföra mer mikrobiell belastning och
mer husdammskvalster. Detta, tillsammans med effekter av ökad nederbörd och
frekventare översvämningar, ökar risken för mögel- respektive kvalsterallergier.
Ökad fönstervädring på sommarhalvåret, eller ventilation på annat sätt,
kan motverka ökad fukthalt och därmed mögel- och kvalsterproblem.
Socialstyrelsen bör bevaka problemet och om det ökar, informera kring
frågan.” (sidan 186)
Socialstyrelsen som utpekades i propositionen har hänvisat till Folkhälsomyndigheten som
svarat: Allergiprogrammet inrättades vid Folkhälsoinstitutet 1992 och avvecklades 2001,
utan att ansvaret överfördes till någon annan organisation. 2010 skickade Socialstyrelsen en
skrivelse till Socialdepartementet och påpekade behovet av en nationell samordnad strategi
när det gäller allergier för att förbättra insatserna både i fråga om prevention, tidig upptäckt
och förbättrad behandling. Skrivelsen resulterade i ett smalare uppdrag till Socialstyrelsen
som begränsades till att belysa situationen i skola och förskola för barn med allergi.
Folkhälsomyndigheten arbetar vidare med frågan om allergi och skolmiljön. Myndigheten
följer också utvecklingen när det gäller förekomsten av allergena växter, vilket kan påverkas
av klimatförändringar. Det gäller t.ex. förändringar i spridning och blomningstid för olika
allergena växter och den ökade förekomsten i landet av den starkt allergena
malörtsambrosian.
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11.2 Socialstyrelsen: Värmeböljor
Förslag: ”Regeringen avser att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett
kunskapsunderlag för kommuners och landstings beredskap för värmeböljor.”
(sidan 187)
Socialstyrelsen har inte prioriterat detta. När det gäller krisberedskapsarbetet anser
Socialstyrelsen att ett generellt varmare klimat inte är att betrakta som plötslig eller oväntad
händelse utan något som landsting och kommuner bör ta med i sin kontinuitetsplanering.
SMHI har sedan 2011 drivit ett projekt för att utveckla varningssystem för värmeböljor i
Sverige. Sommaren 2014 utfärdades de första varningarna. Umeå universitet utredde inom
ramen för projektet risken för ökad dödlighet i samband med värmebölja i Stockholm.
Resultatet visar att den dagliga dödligheten ökar med ca tio procent om temperaturen når 27
grader eller mer tre dygn i rad, och att den ökar med ytterligare tio procent om temperaturen
når 30 grader eller mer tre dygn i rad. Den slutliga utformningen av varningskriterierna har
bearbetats och förankrats i en referensgrupp med deltagande från Socialstyrelsen, MSB och
representanter från kommuner och landsting. Enligt SMHIs varningskriterier utfärdas
meddelande om höga temperaturer om prognosen visar maximitemperaturer på minst 26° tre
dagar i följd. Varning klass 1 för mycket höga temperaturer utfärdas om prognosen visar
maximitemperaturer på 30 grader eller mer tre dagar i följd. Varning klass 2 för extremt
höga temperaturer utfärdas om prognosen visar maximitemperaturer på 30 grader eller mer
fem dagar i följd, alternativt 33 grader eller mer tre dagar i följd.

11.3 Socialstyrelsen, SVA och Folkhälsomyndigheten: Smittor och
smittspridning
Åtgärdsförslag: ” Regeringen avser att ge Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet
och SVA i uppdrag att i samarbete följa och analysera utvecklingen hos nya och
kända smittsamma sjukdomar till följd av klimatförändringar. Myndigheterna
bör vid behov föreslå åtgärder för att upprätthålla en god beredskap avseende
smittskydd samt andra motåtgärder. I uppdraget bör också ingå att utarbeta
kunskapsunderlag för fortbildning av bl.a. hälso- och sjukvårdspersonal samt att
informera om ökade risker för smittspridning till följd av klimatförändringar.”
(sidan 187)
Denna åtgärd, såväl som samverkan runt överförbara smittor människa-djur genomfördes i
ett gemensamt regeringsuppdrag i regleringsbreven under våren 2010 till
Smittskyddsinstitutet (Folkhälsomyndigheten), Socialstyrelsen och Statens
veterinärmedicinska anstalt (SVA). Uppdraget var att följa och analysera utvecklingen hos
nya och kända smittsamma sjukdomar till följd av klimatförändringar och vid behov föreslå
åtgärder för att upprätthålla en god beredskap avseende smittskydd samt andra motåtgärder.
De tre myndigheterna valde att invitera även Livsmedelsverket och Jordbruksverket till
regeringsuppdraget. Finansiering skedde genom myndigheternas ordinarie ramanslag. En
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slutrapport18 med åtgärdsförslag lämnades i april 2011. Syftet med åtgärderna som föreslogs
i rapporten var att öka kunskapen och ha en god beredskap för den påverkan som ett
förändrat klimat kan ha på smittsamma sjukdomar, samt att ha goda rutiner för samarbete
och samverkan mellan de berörda myndigheterna. Någon återkoppling därefter kring
förslagen har dock inte skett. Uppdraget har gynnat det tvärsektoriella arbetet.
Det huvudsakliga åtgärdsförslaget i den myndighetsgemensamma rapporten från 2011 var en
samverkansgrupp för smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat med det övergripande
målet att skapa ett myndighetsgemensamt forum för att en god beredskap för
klimatrelaterade smittspridningsrisker ska kunna upprätthållas. Denna samverkansgrupp
finns inte idag men är fortfarande i högsta grad motiverad. Under 2012 drev SVA med hjälp
av ett 1-årigt MSB 2.4-projekt en samverkansgrupp med arbetsnamnet ”Smitta i förändrat
klimat”, denna upphörde dock när projektet avslutades.

11.4 Boverket: Regelverk och rekommendationer för fuktproblem
Åtgärdsförslag: ”Ökad fönstervädring på sommarhalvåret, eller ventilation på
annat sätt, kan motverka ökad fukthalt och därmed mögel- och kvalsterproblem.
Socialstyrelsen bör bevaka problemet och om det ökar, informera kring frågan.
Boverket bör vid utformningen av regelverk och rekommendationer beakta
behovet av att använda andra material i bostäder och arbetsplatser i områden
där problem med fukt kan uppkomma” (sidan 186).
Boverkets regeringsuppdrag om klimatanpassning 2008 och 2010 har framför allt behandlat
klimatanpassning i planering, och i mindre grad klimatanpassning av byggnader och
byggregler. I Boverkets rapportering av regeringsuppdragen förekommer dock även avsnitt
om byggnader och byggregler. Boverket beaktar kontinuerligt klimatförändringar vid
framtagande av byggregler.

18

Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat. Redovisning av ett myndighetsgemensamt
regeringsuppdrag. ISBN 978-91-86585-99-0
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12 Förbättrat dataunderlag och information
Regeringens bedömning: ”Ett bra dataunderlag är en förutsättning för ett bra
anpassningsarbete. Dataunderlaget som används för bedömning av
risker och planering av åtgärder behöver förbättras vad gäller höjddata
samt ras och skred, särskilt i Göta älvdalen.”(sidan 187)

12.1 Lantmäteriet: Höjddatabas
Åtgärdsförslag: ”Lantmäteriet har fått i uppdrag att ta fram en ny nationell
höjddatabas med tätare och noggrannare höjddata. Regeringen avsätter 40
miljoner kronor per år under en treårsperiod. Lantmäteriet har samtidigt fått i
uppdrag att föreslå hur en modell för avgifter för tillhanda- och ajourhållande bör
utformas.” (sidan 188)
Lantmäteriet har, efter att ha fått särskild finansiering för datainsamling med hjälp av
flygburen laserskanning, tagit fram en ny och ur ett nationellt perspektiv mycket noggrann
höjdmodell över större delen av landet. Lantmäteriet har fått tilldelade anslag som överstiget
förslaget i klimatpropositionen. I Tabell 1 redovisas tilldelade anslag åren 2009–2014 och
anslagsbehov för åren 2015–2016 för att färdigställa höjdmodellen. I
regleringsbrevsuppdrag19 bedömde Lantmäteriet den totala kostnaden till 342 mnkr.
Kostnaden sänktes till 330 mnkr efter förbättrad kalkyl (dnr 519-2010/3028).
Tabell 1. Översikt tilldelade anslag och anslagsbehov 2009-2016.
År

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tilldelat anslag

40

40

40

60

40

40

Anslagsäskande
Totalt anslag per år

40

40

40

60

4020

40

2015

2016

Totalt
260

40

30

70

40

30

33021

Arbetet med insamlingen inleddes hösten 2008 efter en omfattande dialog med potentiella
användare inom olika samhällssektorer. Syftet var att samla in underlag inför upphandlingen
av skanningstjänster, för att kunna formulera en kravspecifikation som gav största möjliga
samhällsnytta. En del i dialogen gällde underlag för geografisk prioritering av
datainsamlingen. Detta för att så snabbt som möjligt täcka de ur ett klimatanpassningsperspektiv mest efterfrågade områdena. Göta älvdalen med angränsade områden var utpekat
som prioriterat.
Projektet delades in i tre faser; laserskanning, fineditering av insamlade data och
framtagande av ajourhållningsrutiner för markmodellen. Skanningen är helt väderberoende
och har insamlingen tagit längre tid än planerat. Vid slutet av 2013 återstod drygt 15 % av

19

(dnr 519/2009/2842)
Anslagssparandet, 15,2 mnkr, drogs in, disponibelt anslag blev 24,8 mnkr.
21
Indrag av anslagssparandet 2013 minskar totalen till 314,8 mnkr.
20
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landet att skanna, främst i fjällområden. Ny upphandling av skanningsleverantör har
genomförts och resterande områden kommer förhoppningsvis att skannas under 2014-2015.
Finediteringen har delats upp i hantering av broar och dammar samt vattenytor och
strandlinjer. Alla skannade områden har justerats avseende broar och dammar. Under 2014
kommer även fineditering av vattenytor och strandlinjer påbörjas, vilket är objekt med stor
betydelse för analyser inom klimatanpassningsområdet. Lantmäteriet har gott hopp om att ta
fram en höjdmodell med hög och känd kvalité över hela landet till utgången av 2015.
Efter uppbyggnaden inleds ett ajourhållningsskede för att bibehålla höjdmodellens kvalitet
och aktualitet avseende markytan, dvs. markmodellen. Ajourhållningen är planerad att i
första hand klaras av med flygbilder från Lantmäteriets bildförsörjningsprogram i befintlig
process för att uppdatera Fastighetskartan. På lång sikt kan möjligen laserskanning av
områden med många förändringar vara aktuell igen och då gärna i samverkan med
kommuner, Trafikverket och skogsbranschen. För detta saknas i dagsläget initiativ och
finansiering.
Den nya Nationella höjdmodellen, resultatet av projektet, har mottagits mycket tacksamt av
användare inom olika användningskategorier. Kvalitén på höjdmodellen har överlag blivit
högre än vad Lantmäteriet förväntade innan projektstart. Sammantaget innebär det att den
nya Nationella höjdmodellen är ett tydligt paradigmskifte för användning inom områden som
översvämningsanalyser och förebyggande planering, modellering av ytvattenavrinning från
hårdgjorda ytor, geotekniska analyser och kartläggning av riskområden för ras och skred,
geologisk kartering, inventering av fasta fornlämningar, framtagning av skogliga grunddata
som trädhöjder och virkesvolymer, etc. Även inom projektering av infrastruktur och
byggnader, samt inom kommunal planering har höjdmodellen bidragit till ökad effektivitet
och bättre beslutsunderlag.
En bidragande orsak till den stora och breda användningen av höjdmodellen inom
myndigheter och kommuner är att data finns tillgängliga inom Geodatasamverkan.
Höjdmodellen har fått en mycket bred användning inom klimatanpassningsarbete. Den har
lett till flera exempel på tvärsektoriella samarbeten som inte varit möjliga utan dess existens.
Flera av dessa samarbeten har möjliggjorts genom att höjddata finns tillgängligt för andra
offentliga aktörer via Geodatasamverkan.
Skogsstyrelsen har exempelvis med hjälp av höjdmodellen och de laserdata som den skapats
ur fått ett särskilt regeringsuppdrag att ta fram skogliga grunddata på nationell nivå.
Initiativet skapar möjligheter till analyser och planering som annars inte vore möjligt att
genomföra på ett lika kostnadseffektivt sätt. Skogsstyrelsens projekt skapar en
produktportfölj som kommer att kunna användas fritt av landets skogsägare.
Länsstyrelserna bedriver nu inventering av fornlämningar baserat på höjdmodellen. Många
hittills okända fornlämningar kan därigenom hittas och skyddas om det behövs. SGU har
uppdaterat sina geologiska kartor på ett nytt och effektivt sätt, vilket också avslöjat tidigare
okända företeelser.
Lantmäteriet har valt att utforma avgiftsmodellen för höjddata på samma sätt som för övriga
geodata som tillhandahålls. Användare betalar en licensavgift som i princip endast täcker de
direkta lagrings- och distributionskostnaderna för data samt bidrar till ajourhållningen.
Användare betalar antingen en årlig licensavgift eller en engångsavgift beroende på hur
länge de vill kunna använda data. Eftersom höjddata ingår i Geodatasamverkan, får alla
myndigheter och de flesta av landets kommuner fri tillgång till data inom den fastställda
åravgiften för användning i den offentliga verksamheten. Avgiftsmodellen och avgifternas
storlek granskas årligen av Ekonomistyrningsverket (ESV) och fastställs därefter av
Lantmäteriets styrelse.
Lantmäteriet framhåller även andra produkter som är användbara för klimatanpassning.
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 Den regelbundna flygfotograferingen som görs över Sverige har blivit mer användbar för
analyser tillsammans med höjddata. Bilderna, som sedan 2006 är framställda helt
digitalt, över en stor del av landet kommer att förnyas vart annat år. Den geometriska
upplösningen har ökats till 25 cm mot tidigare 50 cm i stora delar av landet.
Användningen av nya flygfotokameror med förbättrade radiometriska prestanda har även
förbättrat möjligheterna till tolkning och analys av vegetation, vilket är användbart t.ex.
vid analys och uppföljning av förändringar i växtligheten.
 Det projekt som Lantmäteriet bedriver i samverkan med SMHI för att skapa en
nätverksbildad redovisning av landets hydrografi, dvs. sjöar, vattendrag och dess flöden,
i skala 1:10 000 (GGD) kommer starkt att bidra till att analys- och
planeringsmöjligheterna ökar i många typer av tillämpningar, bl.a. inom miljösektorn
och i klimatanpassningsarbetet.
 De flesta av landets kommuner använder numera de nya nationella referenssystemen i
plan och höjd, vilket underlättar vid analyser och åtgärder som är ”gränsöverskridande”
mellan olika kommuner. Användning av enhetliga referenssystem underlättar även
kombination av data av olika slag och från olika källor. Lantmäteriet arbetar aktivt med
att hjälpa och stödja de kommuner som genomför byte av referenssystem i höjd till
RH2000.
 Den noggranna satellitbaserade mätning och positionering i såväl plan som i höjd som
möjliggörs genom att Lantmäteriet byggt och driver ett rikstäckande nät av
referensstationer (SWEPOS) från vilka användare kan få korrektionsdata. Med hjälp av
data från SWEPOS kan man var som helst i landet mäta med en noggrannhet på ett par
cm i såväl plan som höjd, vilket är viktigt i många sammanhang där man har med vatten
att göra och i samband med byggande av infrastruktur, inte minst för klimatanpassning.
 Den årliga sammanställningen av satellitbilder med rikstäckning som tillhandahålls via
”Saccess” kan framför allt användas för uppföljning av långsiktiga förändringar i
landskapet.
 En liknande användning, fast på mer detaljerad nivå, finns för de historiska flygbilder
som Lantmäteriet har tillgång till. Dessa håller nu på att digitaliseras och ligger till
grund för så kallade Historiska ortofoton. Dessa har användning i förändringsstudier och
i samband med t.ex. restaurering av våtmarker.
 Tillgängligheten till olika typer av geodata har ökat och förenklats avsevärt sedan
Klimat- och sårbarhetsutredningen lades fram. Framför allt så har i stort sett alla
myndigheter och hittills drygt hälften av landets kommuner obegränsad tillgång till alla
Lantmäteriets geodata via Geodatasamverkan. Till en fast årsavgift kan data användas
för de offentliga uppgifterna. Dessutom finns en allt större del av Lantmäteriets geodata
tillgängligt, via tjänster som användare kan koppla upp sig mot i sina egna
handläggningssystem. Sammantaget har detta inneburit ett stort steg framåt för
användningen. Upprättandet av Geodataportalen, ett gemensamt skyltfönster för alla
geodataproducerande myndigheter, har inneburit att många datamängder/teman som
tidigare varit okända för användarna har synliggjorts.
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 Tillgång till geodata för utbildning och forskning har också utvecklats positivt. En
särskild samverkan för landets universitet och högskolor, statliga muséer m.fl.
kulturorganisationer etablerades 2012 och ger tillgång till en stor del av Lantmäteriets
data inklusive höjddatabasen och data från laserskanningen. Vetenskapsrådet finansierar
denna forskningsinfrastruktur och geodata som ingår distribueras via SLU.

12.2 SGI: Göta älvutredning
Åtgärdsförslag: ”Att snabbt öka avtappningskapaciteten från Vänern är inte
möjligt. Vidare utredningar om möjligheterna att tappa av mer via Göta älv
behövs. SGI ges i uppdrag att genomföra fortsatta utredningar kring hur
maximal avtappning genom Göta älv kan ökas och vilka erosions- och
skredförebyggande åtgärder som i så fall behövs. För detta avsätts 35 miljoner
kronor per år under en treårsperiod.” (sidan 188)
SGI fick detta uppdrag som benämndes ”Göta älvutredningen” och innefattade både dagens
skredrisknivåer och de förändringar som förväntas med hänsyn till tillgängliga
klimatscenarier. Utredningen innebar kartering av ca 90 km älv under en treårsperiod till en
kostnad av ca 100 mkr.
I ett tidigare regeringsuppdrag har SGI, i en handlingsplan för att förutse och förebygga
naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat, redovisat att den ökade tappningen kan leda till
ökad erosion och därmed ökad skredrisk längs älven. I handlingsplanen framgår också att
klimatförändringarna leder till förändrade grundvattenförhållanden i jordlagren längs älven,
vilket i sin tur leder till att stabiliteten för slänterna längs Göta älv kan försämras.
SGI har på regeringens uppdrag, påbörjat arbetet med att skredriskkartera de ytterligare 10
vattendrag som identifierades 2012 och som är mest betydelsefulla att kartera ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv. SGI har bedömt att Ångermanälven, Säveån och Norrströms
utlopp är de mest angelägna att skredriskkartera i ett första skede.
2013 fick SGI i uppgift att ta fram förslag på hur genomförande av klimatanpassningsinsatser som minskar skredriskerna i Göta älv-dalen kan samordnas. I rapporten föreslår SGI
att regeringen inrättar en särskild delegation för klimatanpassningsinsatser avseende
skredrisker i Göta älvdalen.

12.3 SMHI: Klimatinformation och dataunderlag
I regleringsbrev för 2008 fick SMHI i uppdrag att konkretisera den förstärkta
klimatinformationsfunktion som KoS-utredningen föreslagit SMHI att ansvara för. Vidare
att efter samråd med länsstyrelserna definiera det stöd SMHI enligt KoS-utredningen ska
bistå länsstyrelserna med. SMHI fick även i uppdrag att beskriva försörjningen och
förbättringen av basalt klimatunderlag i form av mätningar, återanalyser och scenarier om
klimateffekter för samhällets anpassningsarbete.
I redovisningen av uppdraget föreslog SMHI att en förstärkt klimatinformationsresurs skulle
skapas som en nationell resurs. Efter samråd med länsstyrelserna föreslog SMHI också att
ett särskilt stöd för länsstyrelserna inrättas, för att bistå länen i arbetet med klimatanpassning.
SMHI föreslog en utökning av antalet klimatstationer för att förbättra den regionala
täckningen och tillgodose behovet av regional och lokal klimatinformation.
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På uppdrag av regeringen drivs ett Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid
SMHI. Uppdraget löper i fyra år (2012-2015). I enlighet med regleringsbrev för 2013 har
SMHI återrapporterat de aktiviteter som vidtagits inom ramen för kunskapscentum för
klimatanpassning. SMHI har även redovisat hur Rossby Centre (SMHI:s
klimatmodelleringsenhet) bidrar till beslutsunderlag avseende anpassning till pågående och
kommande klimatförändringar.
I regleringsbrev 2009 fick SMHI i uppdrag att utreda hur ett varningssystem för
extremvädersituationer bör utformas inför förväntade klimatförändringar, exempelvis extrem
hetta, situationer med höga halter av marknära ozon och mycket intensiva regn. I
redovisningen av uppdraget föreslår SMHI att starta varningstjänst för extrem värme, torka
och höga halter av marknära ozon. Sedan 2013 ingår höga temperaturer i SMHI:s
varningssystem och prognoser för marknära ozon är på väg att införas. För torka har
prognoskvalitén bedömts vara för dålig för att för närvarande gå vidare med.
På längre sikt föreslås även varningstjänst för mycket intensiva regn och alger i haven. För
möjligheten att varna för mycket intensiva regn krävs modellutveckling och en noggrann
övervakning av skurförekomsten. I samband därmed påpekas att väderradarerna är i starkt
behov av uppgradering.
I regleringsbrev år 2014 gavs uppdraget att ta fram underlag för behov av investeringar i
teknisk infrastruktur. SMHI påpekar i redovisningen att de svenska observationsnäten har
stora behov av förbättringar och anpassning till nya krav från bl.a. klimatövervakning. SMHI
konstaterar vidare att förekomsten av extremvädersituationer sannolikt kommer att öka och
därmed behövs mer lokala och precisa prognoser och varningar kompletterad med
osäkerhetsinformation. Den prognosmodell inklusive ensembleprognoser, som används
sedan mars 2014, har väsentligt högre detaljeringsgrad än tidigare modell. Den utökade
datorkapacitet som behövs för detta, är den primära orsaken till samarbetet med
Meteorologisk Institutt i Norge.
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13 Myndighetssamordning av fjärranalysfrågor
Regeringens bedömning: ”Fjärranalysdata har, tillsammans med data
från andra källor, stor potential för att öka våra kunskaper om miljö och
klimatförändringar och därmed för anpassning av samhället till dessa. En
bättre fungerande samverkan mellan de myndigheter som företräder olika
samhällsintressen och användarbehov inom fjärranalysområdet skapar
bättre förutsättningar för att dra nytta av fjärranalysdata, operativa
fjärranalysmetoder och tillämpningar av dem, särskilt i miljö- och
klimatarbetet..” (sidan 189)

13.1 Rymdstyrelsen m.fl.: Stärkt myndighetssamverkan inom
fjärranalysområdet
Åtgärdsförslag: ”Det bör enligt regeringens bedömning vara möjligt att
åstadkomma en ökad nationell samordning och bättre fungerande
myndighetssamverkan inom fjärranalysområdet. Det skulle få stor betydelse
när det gäller Sveriges engagemang i GMES och hur nationella satsningar
kan samverka med programmet. Regeringens bedömning är att det skulle
leda till en ändamålsenlig samverkan mellan användare och genomförare av
programmet, bättre nationell beredning och förankring av olika
användaraspekter av fjärranalys.
Det är också angeläget att förutsättningar skapas för att finna synergier
mellan miljö-, klimat- och säkerhetsområdenas behov och utformningen av de
tekniska systemen. En bättre fungerande myndighetssamverkan leder också till
effektivare utnyttjande av flygbilds- och satellitdata för olika ändamål och det
samhällsekonomiska utbytet av rymd- verksamheten ökar därmed.
Regeringen avser därför att ge främst Rymdstyrelsen, Naturvårdsverket,
Skogsstyrelsen, SMHI, Lantmäteriet, SCB, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, Jordbruksverkets,
Sveriges Lantbruksuniversitet, Försvarsmakten ett gemensamt uppdrag
att redovisa metoder och former för en stärkt myndighetssamverkan inom
fjärranalysområdet.” (Sidan 190)
Regeringen gav i uppdrag 2009 till Försvarsmakten, Lantmäteriet, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), Naturvårdsverket, Rymdstyrelsen, Skogsstyrelsen,
Statistiska Centralbyrån (SCB), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) att utreda metoder och former för en
stärkt myndighetssamverkan inom fjärranalysområdet, särskilt med avseende på det
europeiska jordobservationsprogrammet GMES (Global Monitoring for Environment and
Security). Arbetet inom INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European
Community) och den nationella geodatastrategin skulle beaktas. Rymdstyrelsen utsågs till
samordningsansvarig. Man valde att fokusera på fjärranalys från satellit för operativa
ändamål och exkluderade in situ-data. I redovisningen av uppdraget föreslogs bildande av en
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myndighetsgemensam samverkansgrupp med sekretariat på SMHI och med resurser från
regeringen.
I SMHIs regleringsbrev för 2011 formulerade regeringen ett särskilt uppdrag att utarbeta ett
förslag hur samarbetet ska organiseras och finansieras mellan berörda myndigheter. Baserat
på förslaget skapades den Nationella Samverkansgruppen för GMES i maj 2011. Gruppen
har haft två möten per år sedan dess och producerat tre årsrapporter. Numera benämns
gruppen Myndighetssamverkan Copernicus22 och följande myndigheter ingår:
Försvarsmakten, Havs- och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kustbevakningen,
Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Naturvårdsverket,
Rymdstyrelsen, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Statistiska Centralbyrån (SCB), Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).
SMHI fungerar som koordinator. I nuläget bidrar Havs- och Vattenmyndigheten,
Lantmäteriet, Naturvårdsverket, SMHI, Skogsstyrelsen med vardera 100 tkr/år till
samordningsfunktionen. Övriga myndigheter bidrar med personella resurser, men inte med
ekonomiska. Dessa frivilliga resurser är dock inte tillräckliga.
Copernicus är ett ambitiöst EU-program för övervakningen av miljö, klimat och säkerhet.
Programmet har fram till 2014 drivits som en riktad europeisk forskningssatsning. Sedan
2014 är Copernicus ett operationellt EU-program med egen driftfinansiering på ca 4 md
EUR genom EU:s fleråriga budget (för perioden 2014-2020). Driftbudgeten kompletteras av
finansiering för forskning och vidareutveckling av Copernicus inom ramen för EU:s
forskningsprogram Horisont 2020 och Europeiska Rymdagenturen ESA:s
forskningssatsningar. Copernicus tillhandahåller bl.a. omfattande historiska klimatdataarkiv
(t.ex. FP7-projekten EURO4M, UERRA, MyOcean) och användaranpassade tjänster (t.ex.
som stöd i översvämningsarbetet). Tjänsterna bygger på ett flertal observationssystem, där
miljö- och klimatövervakningssatelliter utgör en viktig del, samt modeller. Copernicus
utvecklar även infrastruktur som ger enklare tillgång till observerade och förväntade
klimatförändringar (t.ex. FP7-projekt CLIP-C). Data, information och produkter som tas
fram inom Copernicus är fria för alla användare.
En tematisk Copernicus-tjänst för klimat är under framtagning och ska sammanföra
programmets många klimatprojekt och klimataktiviteter samt tillgängligöra deras resultat för
ett brett spektrum av klimatanvändare på ett enkelt och homogent sätt. Copernicusklimattjänsten omfattar hela bredden från historiska data (observationer och så kallade
återanalyser för cirka 100 år bakåt i tiden) till klimatprojektioner (prognoser från en säsong
till ca 100 år framåt i tiden). Klimattjänsten innebär den hittills mest ambitiösa
kombinationen av observationssystem (både fjärranalys och in-situ) och världsledande
klimat- och jordsystemmodeller. Genom så kallad ensemble-metodik utnyttjas spridningen
mellan olika modeller och metoder (både i de historiska och de framåtsyftande dataseten) för
en förbättrad bedömning av osäkerhet och riskhantering. Data, information och produkter
som tas fram inom Copernicus är enligt programmets antagna datapolicy fria för alla
användare. Detta gäller även det gigantiska materialet som produceras och kommer att
tillhandahållas inom programmets klimattjänst. Copernicus-klimattjänsten innebär därmed
en värdefull europeisk utveckling med mycket stor potential för det internationella,
europeiska och svenska klimatanpassningsarbetet. För att omsätta potentialen till faktiska
samhällsnyttor och speciellt klimatsäkring av samhälle, ekosystem och infrastruktur behövs
omfattande kommunikations- och utbildningsinsatser. Dessa behov har identifierats inom
Myndighetssamverkan Copernicus men inte kunnat tas om hand på grund av resursbrist.

22

Programmet GMES (Global Monitoring for Environment and Security) bytte i december 2013
namn till Copernicus
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Myndighetssamverkan står för ett långsiktigt samarbete med fokus på samordning av det
svenska arbetet främst inom Copernicus, men även inom övriga internationella initiativ inom
området miljö, klimat och säkerhet. Årsrapporter produceras av gruppen. Nedan finns
information tagen från den senaste rapporten. Genom att myndigheterna i Sverige agerar på
ett samordnat sätt i europeiska sammanhang och tillsammans med Regeringskansliet får vi
möjlighet att påverka utvecklingen i en för Sverige positiv riktning så att användarnas behov
och prioriteringar kan föras fram i Copernicusarbetet på ett samlat sätt. I
Myndighetssamverkan är det väsentligt att definiera slut-användarnas behov och krav för att
kunna prioritera rätt inom Copernicus och att sedan föra fram dessa som gemensamma
svenska ståndpunkter i de olika Copernicusgrupperingarna (Användarforumet och
Kommittén). Rymdstyrelsen använder också gruppen för att dela och bereda svenska
ståndpunkter i europeiska organisationer som har att utveckla, genomföra och drifta
Copernicus, särskilt programkommittén Horizon 2020, Copernicus-kommittén och ESA:s
programstyrelse för jordobservation. SMHI har även använt den svenska
Myndighetssamverkan för att dela och bereda synpunkter inför möten inom den globala
gruppen för jordobservation GEO, där Copernicus utgör det europeiska bidraget till ett
globalt samordnat jordobservationssystem av system (GEOSS). Beredningen gäller dels
möten inom EU:s arbetsgrupp för GEO (GEO High Level Working Group), dels plenar- och
ministermöten på global nivå.
Trots att frågor av myndighetsövergripande intresse ökar har myndighetssamverkansgruppen
för små resurser för samordning. Därtill prioriteras gruppen alltför lågt bland aktörerna för
att den ska bli en fullt fungerande samverkansform. Det har lett till en något haltande
samverkan med skiftande respons på delade möteshandlingar och begränsade förslag till
ståndpunkter i Copernicusfrågor. Det har likväl varit värdefullt med ett gemensamt forum för
att förankra handlingslinjer och ståndpunkter bland potentiella användarmyndigheter
eftersom Copernicusprogrammet ska vara användarstyrt.
Arbetet inom Myndighetssamverkan är i allra högsta grad tvärsektoriellt eftersom de
användande myndigheterna här agerar kravställare medan Rymdstyrelsen i fallet ovan agerar
finansiär och bidrar till utvecklingen av rymdinfrastrukturen, som utgör merparten av
Copernicus budget, genom ESA-samarbetet. Myndighetssamverkan behöver stärkas ännu
mer framöver eftersom EU:s program för miljö, klimat och säkerhet Copernicus fr.o.m. 2014
drivs som ett operationellt program. Myndighetssamverkan behöver arbeta mer med både
strategiska, samordningsrelaterade och tekniska frågor. Det är viktigt att den stora
investeringen i infrastruktur och tjänster kan skapa svensk samhällsnytta, speciellt med tanke
på de stora samhällsutmaningarna såsom miljö, klimatförändringar och säkerhetsfrågor. En
viktig fråga är t.ex. hur det svenska användarsamfundet inom miljö, klimat och säkerhet på
bästa möjliga sätt kan få tillstånd en enkel och robust tillgång till data, information och
tjänster som tillhandahålls fritt av Copernicus. En annan viktig fråga berör kommunikation
och utbildning kring Copernicus och fjärranalys. Idag har många potentiella användare av
Copernicus otillräcklig kännedom och/eller för lite kunskap för att kunna utnyttja
programmets data, information och tjänster i sitt klimatanpassningsarbete. Frågan om
Copernicus och fjärranalys som en strategisk tillgång för att möta samhällets behov har även
lyfts fram vid ett särskilt arbetsmöte med den aktuella utredningen om en nationell strategi
för rymdverksamhet (Direktiv 2014:57). Dock bör särskilt Myndighetssamverkans arbete
med att påverka Sveriges officiella ståndpunkt i frågan om frekvensskydd för
satellitmätningar (radarsatelliter) av viktiga klimatparametrar uppmärksammas som ett av de
viktigaste resultaten av samverkan.
Rymdstyrelsen har beslutat att delta i ESA:s jordobservationsprogram CCI (Climate Change
Initiative), där SMHI och Chalmers deltar i olika delprojekt. SMHI har en tung roll inom
arbetet med klimatvariabeln CCI-Cloud som är en del av programmet. Vidare har
Rymdstyrelsen även bidragit till klimatanpassningsåtgärder genom finansiering av en mängd
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olika forsknings- och utvecklingsprojekt, både inom industrin och akademin, genom våra
nationella forsknings- och tillämpningsprogram. Några exempel på sådana är
forskningsprojekt inom området Urban Planning and Environment, forskning på metoder för
att övervaka is i polarregioner med hjälp av radardata och utveckling av metoder för att
övervaka land- och skogsförändringar med hjälp av satellitdata. Även dessa kan anses gynna
tvärsektoriellt samarbete eftersom rymdsektorn genom satellitövervakning samarbetar med
både areella näringar, klimat- och miljösektorn.
Skogsstyrelsen anser att arbetet främst har betytt att Sveriges röst gentemot ESA och EUkommissionen stärkts, vilket är betydelsefullt med tanke på teknik- och resursutvecklingen.
Sverige har tryckt på om behovet av kontinuitet i mätningar, vilket är viktigt då man
analyserar trender, exempelvis för olika skadehändelser. Från och med nästa år inleds ett
EU-samarbete med övervakning via bilder från Sentinel 2 och där har svenska förslag från
gruppen tagits omhand väl. Skogsstyrelsen har länge varit relativt långt framme tekniskt sett
i dessa avseenden, men samarbetet har stärkt uthålligheten, kapaciteten och rutinerna för att
kunna bistå med lämpligt bildmaterial vid olika händelser (som till exempel nu vid branden i
Västmanland).
SLU poängterar att för övervakning av skog och vegetation är det viktigt att det finns en
funktion som bevakar att satellitdata över Sverige registreras, arkiveras och tillgängliggörs.
Idag fyller SACCESS databasen vid Lantmäteriet den funktionen, men med Copernicusprogrammet så behöver detta utvecklas. Med data om skogens höjd från flygbilder, färg från
satellitbilder och referensdata från stickprovsinventeringar så kan sedan rasterkartor över
skogstillståndet framställas med stor automatik.
Havs- och Vattenmyndigheten anslöt till myndighetssamverkan Copernicus under hösten
2013. Havs- och Vattenmyndigheten bedömer att Copernicus-programmet ligger i linje med
myndighetens arbete för levande hav, sjöar och vattendrag. De omfattande fria tjänster, data
och information från Copernicus förväntas utgöra en viktig resurs för t.ex. miljö- och
klimatövervakningen, miljömålsarbetet, arbetet med EU-direktiv och internationella
konventioner, klimatanpassningen av åtgärdsstrategier och åtgärdsprogram, den lånsiktiga
kunskapsförsörjningen, förbättrade planeringsunderlag, samt forskning och utveckling som
stödjer myndighetens förvaltningsarbete.
Lantmäteriet har varit med i denna myndighetssamverkan sen start. Det var en naturlig följd
av den lyckosamma samverkan kring satellitdatabasen Saccess, som startades 2007. Innan
dess hade Sverige saknat en plan för hur satellitdata ska arkiveras, tillhandahållas och
uppdateras. Det var svårt att vara beställare av satellitdata och få överblick över tillgängliga
data och få veta var och hur man beställer dem. Fem myndigheter (Naturvårdsverket,
Lantmäteriet, SMHI, Skogsstyrelsen och Rymdstyrelsen) föreslog att inrätta en
satellitdatabas och under 2007 beviljade statsmakterna särskilda anslag till Lantmäteriet för
uppbyggnad och datainsamling. Statsmakterna har från och med år 2008 också beviljat
särskilda anslag för årlig uppdatering av databasen. Tack vare att driftskostnaderna täcks av
ett konsortium erbjuds data utan kostnad för användaren. Konsortiet består av – för
närvarande- Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, SLU och Rymdstyrelsen samt de privata
aktörerna Holmen, SCA, Svea skog, Bergvik skog och Spacemetric. Redan första halvåret
2008 när Saccess kom i drift anslöt sig drygt 1100 användare till tjänsten. Därefter har ca
300 användare årligen anslutit sig och sammantaget laddat ner närmare 70 miljoner km2
satellitdata per år. För Saccess är Sentinel 2-data av stort intresse.
Jordbruksverket medverkar i Copernicussamarbetet bland annat för att följa utvecklingen
inom området där nya typer av data och tjänster kan användas som ett hjälpmedel i vid
kontroller av jordbruksstöd, t ex för att avgöra vilka grödor som odlas. Kartläggning av
översvämmad jordbruksmark på grund av ett förändrat klimat är ett annat möjligt
tillämpningsområde.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla
samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans
med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig
olycka eller kris inträffar ger myndigheten stöd till de som är ansvariga. MSB ser också till
att samhället lär sig av det som inträffat. Olyckor och kriser är ofta konsekvenser av
klimatförändringar.
Stödet till samhällets aktörer i det förebyggande arbetet, samt hanteringen av kriser inom
fjärranalysområdet består främst av att förse aktörerna med underlag till en samlad lägesbild
inklusive analyser och satellitbaserade kartor inom området olycks- och krishantering. Detta
gäller både i nationellt och internationellt arbete. MSB har rollen att vara nationell
kontaktpunkt för Emergency Management Mapping Service inom Copernicus. Tillsammans
med andra myndigheter inom Myndighetssamverkan Copernicus följer MSB den tekniska
utvecklingen inom fjärranalysområdet och påverkar satellittjänsternas utformning.
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14 Behov av ändringar i plan- och bygglagen (1987:10)
Regeringens bedömning: ”Behovet av ett tillägg av termerna ”ras” och
”skred” i plan- och bygglagen bör analyseras närmare. I samband med
analysen bör termerna definieras och förhållandet till termen ”olyckor”
utredas. Vidare bör utredas om det är lämpligt att, genom ändringar i
plan- och bygglagen i första hand, ge kommunerna en rätt att utföra
åtgärder på annans mark för att skydda omgivande bebyggelse.” (sidan 191)

14.1 Boverket: Analys av innebörden av termerna ”ras” och
”skred” i förhållande till termen ”olyckor”.
Åtgärdsförslag: ”Utredningen att regeringen inför författningsreglerade
definitioner av termerna ”ras” och ”skred” i PBL. Mot bakgrund av
regeringens tidigare tolkning bör ett eventuellt tillägg av termerna i PBL
föregås av en djupare analys av innebörden av termerna ”ras” och ”skred” i
förhållande till termen ”olyckor”. Termernas innebörd i PBL måste stå i
överensstämmelse med deras innebörd i annan lagstiftning, t.ex. lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor. Tillsammans med andra berörda
myndigheter kommer Boverket att få i uppdrag att utföra den aktuella
analysen.” (sidorna 191-192)
Boverket har inte fått i uppdrag. att göra en djupare analys av innebörden av termerna ”ras”
och ”skred” i förhållande till termen ”olyckor”. I Boverkets remissyttrande till Klimat- och
sårbarhetsutredningen tillstyrker Boverket förslaget om att ras och skred definieras i
författningstext och att de explicit omnämns vid sidan av olycka, översvämning och erosion.
SGI har i sitt remissvar på SOU 2013:34 ”En effektivare plan- och bygglovsprocess” svarat
att reglerna kring bland annat risk för naturolyckor måste förtydligas för att länsstyrelserna
ska kunna verka enligt plan- och bygglagen (PBL) samt att olycksbegreppet bör definieras
bättre så att det klart framgår att ras och skred ingår i detta.
I SOU 2013:34 föreslås inte någon förändring av den tidigare författningstexten ”En
bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. ”
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14.2 Ingen utpekad: Utredning om lämpligheten att ge kommuner
rätt att utföra åtgärder på annans mark
Åtgärdsförslag: ”Det bör utredas om det är lämpligt att, genom ändringar i
plan- och bygglagen i första hand, ge kommunerna en rätt att utföra åtgärder på
annans mark för att skydda omgivande bebyggelse” (sidan 191)
Boverket har inte fått i uppdrag att utreda frågan. I Boverkets remissvar till Klimat- och
sårbarhetsutredningen menar Boverket att det är tveksamt om PBL är rätt lagstiftning att
göra sådana ändringar i.

15 Översvämningar23
Regeringens bedömning: ”Bidragsprocenten under anslaget 2:2 Förebyggande
åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor bör ändras från 80 procent till
60 procent av åtgärdskostnaden.”(sidan 195)
Texten tar upp konsekvenser av de pågående klimatförändringar, MSB:s anslag för
förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor, beredskap mot
översvämningar, Mälaren, Hjälmaren, Vänern, kartering av översvämningsrisker och
stabilitetsförhållanden, samt finansiering av åtgärder. (sidan 194 )
I tillägg till de förslag som redovisas nedan återkommer i kapitlet om översvämningar
förslaget om att SGI bör ges i uppdrag att genomföra fortsatta utredningar kring hur maximal
avtappning genom Göta älv kan ökas och vilka erosions- och skredförebyggande åtgärder
som i så fall behövs i kapitlet om översvämningar. Detta förslag redovisades första gången i
kapitlet om ”Förbättrat dataunderlag och information” och redovisas i denna uppföljning i
kapitel 12.2.

23

Rubrikindelningen i detta dokument är identisk med den i klimatpropositionen (2008/09:162). Vi
bedömer dock att rubriken ”Översvämningar” missvisande eftersom texten även inbegriper andra
former av naturolyckor.
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15.1 Regeringen: Ändring av bidragsprocenten för förebyggande
åtgärder

Åtgärdsförslag: ”Anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra
naturolyckor gör stor nytta och fungerar bra. Bidraget medför att många
åtgärder som inte skulle ha kommit tillstånd kan genomföras. Regeringen delar
utredningens bedömning att bidragsprocenten bör ändras från 80 procent till 60
procent av åtgärdskostnaden. En ändring bör ske i budgetpropositionen för
2010. Motivet är principen om eget ansvar. Kommunen har det primära ansvaret
för plan- och bygglovgivningen och har ett avgörande inflytande över
bebyggelsens lokalisering. Kommunen har också kännedom om förhållandena på
platsen. Kommunen är därför den lämpligaste instansen att ta beslut om och
åtgärda riskerna för naturolyckor. Regeringen avser att i budgetpropositionen
för 2010 återkomma i frågan.” (sidan 195)

Från 2010 minskades bidragsprocenten från högst 80 % till högst 60 % av åtgärdssumman.
Som en del av regeringens satsning på klimatanpasssning höjdes bidraget under 2010-2012
till mellan 35 och 50 mkr årligen. Tidigare låg bidraget på 25 mkr och för 2013-2014 har det
legat på 20-25 mkr årligen. MSB hanterar inkomna ansökningar och får expertstöd från SGI
och SMHI. MSB fattar beslut om utbetalning. Hälften betalas ut vid beslut och resterande
när åtgärden är utförd, slutbesiktigad och alla kostnader korrekt redovisade. På grund av det
minskade anslaget de två senaste åren är i princip alla medel uppbundna genom tidigare
beslut. Konsekvensen är att det i princip inte finns medel till beslut för de ansökningar som
lämnats förrän tidigast år 2015-2016, under förutsättning att medel även fortsättningsvis
tilldelas för detta statsbidrag.
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15.2 MSB i samverkan: Inrätta nationell plattform mot naturolyckor

Åtgärdsförslag: ”Regeringen har i december 2006 uppdragit åt Statens
räddningsverk (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i uppdrag
i december 2006 (Fö2005/2944/CIV och Fö2006/168/EPS) att i samverkan med
berörda myndigheter och organisationer vidta åtgärder för att förbättra
samordningen av arbetet med att förebygga och mildra effekterna av naturolyckor
och påbörja inrättandet av en s.k. nationell plattform. Åtgärderna ska syfta till att
uppfylla Sveriges åtaganden i Hyogodeklarationen och Hyogo Framework for
Action. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och ett femtontal
myndigheter och organisationer har med anledning av uppdraget påbörjat ett
samarbete med att förebygga och minska naturolyckornas konsekvenser på
människor, samhälle, ekonomi och miljö. Den nationella plattformen, som
etableras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska bl.a. upprätta
nationella mål och en handlingsplan för arbetet. Regeringen anser att det är
angeläget att arbetet fortskrider.” (sidan 196)

MSB ska enligt regleringsbrevet vara nationell kontaktpunkt för Sveriges åtagande i
Hyogodeklarationen och Hyogo Framework for Action 2005-2015. Myndigheten ska även
samordna det nationella arbetet genom nationell plattform för arbete med naturolyckor.
Nationell plattform för naturolyckor har varit igång sedan 2007 och i dagsläget medverkar 20
myndigheter och organisationer. Syftet med plattformen är att förbättra samordningen av
arbetet med att förebygga och mildra effekterna av naturolyckor i Sverige. MSB ansvarar för
koordinering, kommunikation och administration av plattformens arbete. Plattformen har en
styrgrupp med de deltagande myndigheternas generaldirektörer som svarar för inriktning och
övergripande styrning av arbetet. Myndighetsnätverket utgörs av representanter från
medverkande myndigheter och organisationer. Arbetet styrs av en handlingsplan där syfte,
mål och utgångspunkter för plattformens verksamhet framgår. Här finns också beskrivet de
aktiviteter som medlemmarna i plattformen genomför i samverkan.
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15.3 MSB: Konsekvenser av en översvämning i Mälaren
Åtgärdsförslag: ”Regeringen avser att uppdra till Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap att analysera och bedöma vilka konsekvenser en översvämning i
Mälaren medför för olika samhällssektorer.”(sidan 197)
MSB har i uppdrag analyserat och bedömt konsekvenserna av en översvämning i Mälaren
för olika samhällssektorer. Uppdraget redovisades i rapport 2010.24 Risken för översvämning
i Mälaren är idag hög eftersom tillrinningen till Mälaren kan vara högre än den kapacitet som
finns att tappa vatten från Mälaren. Fram till dess att en ökad tappningskapacitet eller att
förebyggande och beredskapshöjande åtgärder av mycket stor omfattning har genomförts
kvarstår den höga risken. Konsekvenserna av en stigande vattennivå blir störst inom
sektorerna energiförsörjning och kommunalteknisk försörjning. Genom att öka
tappningskapaciteten och genom att anta en annan vattenreglering kommer de höga
vattenstånden inte kunna inträffa. Att åstadkomma samma skydd för samhället genom
förebyggande och beredskapshöjande åtgärder är inte ett realistiskt alternativ. För områden
som frigörs genom en ökad tappningsförmåga från Mälaren bör kommunerna i den fysiska
planeringen beakta de långsiktiga riskerna för översvämning.

15.4 Länsstyrelsen i Stockholms län: Risker för översvämningshot
i trafik och försörjningstunnlar
Åtgärdsförslag: ”Regeringen avser att ge Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag
att kartlägga riskerna för översvämningshot på centrala funktioner i systemet med
trafik- och försörjningstunnlar under Stockholm samt upprätta en plan för höjd
säkerhet i dessa system.” (sidan 197)
Länsstyrelsen i Stockholms län fick regeringsuppdraget att kartlägga riskerna för
översvämningshot på centrala funktioner i systemet med trafik- och försörjningstunnlar
under Stockholm samt att upprätta ett förslag för åtgärder för höjd säkerhet i dessa system.
Uppdraget slutrapporterades i en rapport 2011.25 I ett inledande skede inventerades vilka
tunnlar som finns i Stockholm och i analysskedet klarlades vilka tunnlar som löper risk att
bli översvämmade vid extrema översvämningsscenarier. För dessa tunnlar genomfördes en
risk- och sårbarhetsanalys. Efter ombyggnad av Slussen, och därmed ökad
avtappningskapacitet, bedöms konsekvenserna även i ett längre tidsperspektiv bli mycket
begränsade för samtliga tunnlar vid stigande vattennivåer i Mälaren. Vid förhöjd havsnivå i
ett längre tidsperspektiv bedömdes inga trafiktunnlar påverkas, medan flera
försörjningstunnelsystem kan bli påverkade. Ett fåtal försörjningstunnlar kan även påverkas
av hög vattennivå orsakad av ökade flöden i vattendrag. I tunnelrapporten föreslogs åtgärder
och att dessa skulle följas upp. Inget uppdrag har dock tillkommit avseende åtgärder.

24
25

Konsekvenser av en översvämning i Mälaren Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/560/SSK
Kartläggning av riskerna för översvämning i tunnelsystemen i Stockholms län (2011:24)
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15.5 SMHI: Undersöka möjligheter att täta luckor, utskov och
markpartier där vatten från Mälaren strömmar ut
Åtgärdsförslag: ”SMHI bör ges i uppdrag att i samarbete med berörda
intressenter undersöka möjligheten att ytterligare täta luckor, utskov och
markpartier där vatten från Mälaren strömmar ut för att undvika låga
vattenstånd.” (sidan 197)
SMHI har inte fått något uppdrag. Frågorna om luckor, utskov etc. hanteras inom det
omfattande Projekt Slussen (Stockholm Stad).
SMHI har tagit fram ett system som dagligen levererar prognoser för Mälarens vattenstånd
och utflöden. Systemet är ett stöd för regleringen av Mälaren och för krisberedskap.
Projektet var delfinaniserat av 2:4 Krisberedskapsmedel via MSB. I referensgruppen deltog
Stockholms Stad, Slussenprojektet, Stockholms Hamnar, länsstyrelserna (Stockholm,
Södermanland, Västmanland, Örebro) och Sjöfartsverket.

15.6 Länsstyrelserna i Västmanlands län och Örebro län:
Hjälmaren
Åtgärdsförslag: ”Regeringen avser att ge Länsstyrelserna i Västmanlands län
och Örebro län i uppdrag att i samarbete med lantbrukets organisationer
kartera jordbrukets invallningsföretag och identifiera möjligheterna till och
behoven av höjningar och förstärkningar för att skydda jordbruksmark och
andra objekt. Vidare bör möjligheterna att tappa vatten genom gamla
Hjälmare kanal studeras.” (sidan 198)
Länsstyrelserna i Västmanlands län och Örebro län har inte fått i uppdrag att kartera
jordbrukets invallningsföretag enligt vad som föreslogs i propositionen. Under 2010 utfördes
dock en GIS-översyn av Örebro läns invallningar, som blev en del av länsstyrelsens GISskikt över Örebro läns markavvattningsföretag.
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15.7 MSB: Fortsatta utredningar kring avtappningsmöjligheter från
Vänern.
Åtgärdsförslag: ”Statens räddningsverk bör ges ett sammanhållande ansvar för
fortsatta utredningar kring avtappningsmöjligheter från Vänern.” (sidan 199)
MSB har inte fått uppdrag att utreda avtappningsmöjligheterna från Vänern.

15.8 SGU: Studie av geologiska förutsättningar för en tunnel för
avtappning av Vänern

Åtgärdsförslag: ”En mera långsiktig lösning på avtappnings-problematiken i
Vänern är antingen genom att en avtappningstunnel byggs eller genom att
större avtappning möjliggörs i Göta älv genom ytterligare förstärkningar av
älvsidorna, erosionsskydd m.m. Ett sådant beslut bör också baseras på
utvecklad kunskap om klimatförändringarna. Sveriges geologiska
undersökning bör ges i uppdrag att mer ingående studera de geologiska
förutsättningarna för en tunnel.” (sidan 199)

SGU har inte fått något uppdrag i frågan.

15.9 (SMHI): Ny vattendom för Vänern

Åtgärdsförslag: ”För samtliga ökningar av avtappningsmöjligheterna behöver
vattendomen för Vänern prövas om.” (sidan 199)

SMHI nämns inte explicit i propositionen, men är den myndighet som utarbetar underlag till
vattendomar. SMHI har inte fått i uppdrag att utarbeta underlag till en ny vattendom. Det
skulle vara ett extremt stort arbete under lång tid och något sådant arbete har inte inletts.
Flera utredningar har dock gjorts sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen över
översvämningsriskerna runt Vänern. Detta beskrivs kortfattat i kunskapsöversikten som
ingår i regeringsuppdraget inför Kontrollstation 2015. En ny reglering har testats, dock inom
ramen för gällande vattendom. Diskussionen om konsekvenserna av denna är livlig. SMHI
anlitas som expertorgan.
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15.10 MSB: Kartering av översvämningsrisker och
stabilitetsförhållanden
Åtgärdsförslag: ”Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslog i sitt betänkande
(SOU 2006:94) att Statens räddningsverk får i fortsatt uppdrag att översiktligt
kartera översvämningsrisker och stabilitetsförhållanden av ras- och skred i
bebyggda områden samt med hänsyn till klimatförändringar. Statens
räddningsverk bör även klargöra behovet av översyn av redan utförda
karteringar med beaktande av förändringar i klimatet, samt utföra
kompletteringar.” (sidan 200)
Texten i proppen för denna fråga refererar till Klimat- och sårbarhetsutredningen och det är
oklart från texten om det även är regeringens bedömning.
MSB har genomfört ett omfattande arbete med dessa frågor som t.ex. inkluderar identifiering
av områden med betydande översvämningsrisk; Steg 1 i förordningen (2009:956) om
översvämningsrisker – preliminär riskbedömning.
MSB har regeringens uppdrag att förse landets kommuner och länsstyrelser med översiktlig
kartläggning av områden som kan översvämmas utmed landets vattendrag. Som ett led i
detta arbete har MSB översiktligt karterat ca 75 vattendrag. I takt med att ny och mer
detaljerad höjddata från (GSD-höjddata 2+) blivit tillgänglig har MSB påbörjat en översyn
och uppdatering av de översiktliga översvämningskarteringarna. Förutom ny höjddata
uppdateras karteringarna med klimatanpassade 100-årsflöden och 200-årsflöden som visar en
förväntad situation år 2100. Även BHF26 har karterats men avser dagens klimat. För de orter
som har utpekats för betydande översvämningsrisk enligt förordningen om
översvämningsrisker har även ett 50-årsflöde för dagens klimat karterats.
MSB har även regeringens uppdrag att stödja kommuner och länsstyrelser med översiktliga
kartläggningar av markens stabilitet i bebyggda områden där det finns risk för jordrörelser.
Syftet är att identifiera vilka bebyggda områden som inte klassas som stabila.
Karteringsarbetet av markens stabilitet i finkorniga jordar inom bebyggda områden har
pågått sedan 1986. Karteringar i morän och grova jordar startade 2004.
Jordbruksverket samverkar med Länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköping,
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och SMHI i ett MSB-finansierat projekt om
naturolyckor. Projektet behandlar effekter av allvarliga väderhändelser med översvämning
av jordbruksmark som exempel och metodik för att bedöma effekter av olika förebyggande
åtgärder.

26

BHF står för beräknat högsta flöde och är beräknat enligt Flödeskommitténs riktlinjer för
dammdimensionering (dammar i Flödesdimensioneringsklass 1)
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15.11 MSB i samarbete med SGI: Kartlägga risker för
stranderosion i bebyggda områden
Åtgärdsförslag: ”Klimat- och sårbarhetsutredningen föreslog i sitt
betänkande att Statens räddningsverk får i fortsatt uppdrag att översiktligt
kartera översvämningsrisker och stabilitetsförhållanden av ras- och skred i
bebyggda områden samt med hänsyn till klimatförändringar. Statens
räddningsverk bör även klargöra behovet av översyn av redan utförda
karteringar med beaktande av förändringar i klimatet, samt utföra
kompletteringar. Statens räddningsverk bör också få i uppdrag att, i
samarbete med Statens geotekniska institut, kartlägga risker för stranderosion
i bebyggda områden.” (sidan 200)
MSB har inte fått uppdraget att, i samarbete med SGI, kartlägga risker för stranderosion i
bebyggda områden.
SGI har utvecklat en metod för översiktlig kartering av risker med avseende på erosion längs
kuster och vattendrag. Denna metod testas och vidareutvecklas för att kunna bli ett underlag
för kommuner i planeringsarbetet. SGI ska genomföra sårbarhetskarteringar i de kommuner
som har förutsättningar för erosion, som ett led i den översiktliga karteringen av risker längs
kuster och vattendrag.
SGI har på uppdrag av regeringen ett samordningsansvar för stranderosion i syfte att minska
risker för sådan erosion. SGI samverkar med fem andra myndigheter, Boverket,
Naturvårdsverket, SGU, SMHI och MSB, i ett nätverk för stranderosionsfrågor. Nätverket
ska vara ett kontakt- och samverkansorgan och bistå SGI i samordningsansvaret för
stranderosion i Sverige.
En delegation för ras- och skredfrågor är knuten till SGI. Delegationen ska vara ett kontaktoch samverkansorgan för myndigheter som arbetar med ras- och skredfrågor. Delegationen
består av myndighetschefen, som är delegationens ordförande, myndighetens sakkunniga i
ras- och skredfrågor samt ledamöter utsedda av MSB, Boverket, Vägverket, Trafikverket,
Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, SGU och SMHI.
SGI har på uppdrag av Miljömålsrådet studerat hur klimatfrågor och naturolyckor kan
beaktas i det nationella miljömålsarbetet. I utredningen redovisas behov av komplettering
och förslag till mål, delmål och indikatorer för hur klimatförändringar och naturolyckor ska
kunna beaktas i miljömålsarbetet.
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15.12 Finansiering av åtgärder

Regeringens bedömning: ”Regeringen anser att grundprincipen bör vara att den
som har nytta av åtgärden också tar den största delen av kostnaden men det kan i
vissa fall finnas skäl att staten delfinansierar åtgärder. Kommunerna har möjlighet
att ansöka om medel från anslaget 2.2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och
andra naturolyckor.” (sidan 200)
Delkapitlet om finansiering av åtgärder ingår i kapitlet om Översvämningar. Den enda
tydliga bedömningen från regeringen gäller grundprincipen att den som har störst nytta av en
åtgärd ska ta den största delen av kostnaden. I texten finns även ett stycke som säger att
”Staten bör finansiera omfattande åtgärder som t.ex. sträcker sig över ett stort område
och/eller områden av nationellt intresse.”, men vi kan inte tolka om detta är regeringens
bedömning, eller en del av redovisningen av Klimat-och sårbarhetsutredningens bedömning.
Nedan anges de åtgärdsförslag som regeringen pekar ut i detta kapitel. Delkapitlet upprepar
även åtgärder som har tagits upp tidigare i propositionen, nämligen:
Delkapitlet finansiering nämner även tre övriga förslag som samtliga är en repetition av vad
som presenterats tidigare i propositionen. Ingen ytterligare information om hur regeringen
ser att förslagen ska finansieras ges. Förslagen är:
12.2 SGI: Utredning om möjligheter att tappa av mer via Göta älv
15.3 MSB: Konsekvenser av en översvämning i Mälaren
15.4 Länsstyrelsen i Stockholm: Risker för översvämningshot i trafik och försörjningstunnlar
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15.12.1 Sjöfartsverket m.fl.: Upprustning av Södertälje sluss och
utveckling av Mälarsjöfarten

Åtgärdsförslag (1): ”En upprustning av Södertälje sluss finns det beredskap
hos Sjöfartsverket att genomföra. Det pågår dock en dialog inom ramen för
åtgärdsplaneringen, med Mälardalens hamnar och andra aktörer, för att
bygga om och öka kapaciteten hos Södertälje sluss. För detta är
medfinansiering från flertalet inblandade aktörer nödvändigt. Regeringen
avser att återkomma i frågan när förslagen presenteras i samband med att
regeringen ska fastställa en ny nationell infrastrukturplan under första delen
av 2010.” (sidan 200)
Åtgärdsförslag (2): ”Regeringen anser att det är angeläget att berörda
samverkansorgan, länsstyrelser och organisationer driver frågan hur
Mälarsjöfarten ska kunna utvecklas. Regeringen anser att Sjöfartsverket ska
vara en aktiv part i detta arbete.” (sidan 201)
Den 29 mars 2010 fattade regeringen beslut om Nationell plan för transportsystemet 2010–
2021. Det innebär att regeringen upphäver tidigare beslut om nationell väghållningsplan och
nationell banhållningsplan för åren 2004–2015. I en rapport från Trafikverket27 beskrivs de
fastställda ramar och namngivna investeringar som ingår i regeringens fastställelse av den
Nationella planen för transportsystemet 2010–2021. Utbyggnad av slussen vid Södertälje och
inseglings-farleden till hamnarna i Mälaren ingår som en ny investering (1 060 mkr).
Projektet finansieras även av Sjöfartsverket (200 mkr), kommunal medfinansiering (90
mkr), Mälarenergi (2 mkr). Länsförsäkringar lånar ut 100 mkr för att i viss mån sprida
finansieringskostnaderna.
Sjöfartsverket ansvarar för projektet som är en del av Mälarprojektet. Utredning och
framtagande av underlag för ansökan till Mark- och miljödomstolen har genomförts under
2012- mars 2014. De åtgärder som Sjöfartsverket söker tillstånd för definieras som
vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i miljöbalken. Inom ramen för en tillståndsansökan för
vattenverksamhet ingår det att samråda med bland annat länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten,
statliga myndigheter, organisationer, allmänhet samt enskilda som kan antas bli särskilt
berörda. Inledande samråd hölls hösten 2012 och våren 2013 hölls ett andra samråd med en
utökad krets. Miljökonsekvensbeskrivningen ligger nu hos Mark- och miljödomstolen.
Beslut om tillåtlighet och villkor har fördröjts p.g.a. arbetsanhopning hos Mark- och
miljödomstolen och förväntas avgöras under våren 2015. Genomförandet beräknas starta
under 2015 och ta cirka tre år28.

27

Trafikverket, 2010. Nationell plan för transportsystemet 2010–202. Delrapport avseende
ekonomiska ramar och namngivna investeringar
http://www.trafikverket.se/PageFiles/21524/nationell_plan_delrapport_100614.pdf
28
Mer information finns på ” Säkra farleder http://www.sjofartsverket.se/Sakra-farleder/Malaren/.
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15.12.2 MSB: Finansiering av kostnader för undersökningar och
åtgärder för Hjälmaren

Åtgärdsförslag: ”Kostnader för en geoteknisk undersökning av Statens
geotekniska institut och till viss del skyddsåtgärder, såsom invallningar, vid
Hjälmaren bör kunna finansieras av de medel för förebyggande åtgärder som
hanteras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Grundprincipen
bör vara att den som har nytta av åtgärden också tar en största delen av
kostnaden.” (sidan 200)
MSB har inte fått något specifikt uppdrag att hantera finansieringsmedel kopplat till
utredningar och åtgärder för Hjälmaren.
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