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Bilaga om djurhälsa 

SAMMANFATTNING 

Djurhållningen utvecklas mot färre och större gårdar med en specialiserad animalieproduktion, detta gör 
generellt att sårbarheten till följd av extremväder ökar. Djurstallar är många gånger inte anpassade för att klara 
längre värmeböljor. Torka och vattenbrist eller dålig kvalitet på dricksvattnet kan ge stora problem för 
djurhållningen. Högproducerande djur är känsliga för störningar i skötsel och utfodring.  
 
För vår livsmedelsförsörjning så blir vi alltmer beroende av importen (Jordbruksverket, 2013). Samtidigt är flera 
av de stora livsmedelsexporterande länderna betydligt mer sårbara för ett förändrat klimat än Sverige 
(Sundström, m.fl., 2014). Så i Sveriges måste vi även hantera de ökande riskerna avseende tillgången på 
importerade livsmedel.  
 
Smittor introduceras främst med handel och resande men också via spridning av infekterade insekter, så kallade 
vektorer. Ett förändrat klimat kan göra att förutsättningen för att en smitta ska etablera sig i ett nytt område 
ökar. Vidare kan utbredningsområden för inhemska smittsamma sjukdomar komma att förändras. Men 
sjukdomars epidemiologi påverkas av många faktorer och människan påverkar miljön på många sätt. Det kan 
vara svårt eller omöjligt att bedöma hur mycket ett förändrat klimat påverkar en viss sjukdom och hur mycket 
som beror på andra faktorer. Klimatet ger en diffus påverkan på många smittsamma sjukdomar och en mer 
tydlig påverkan på ett mindre antal. Flertalet klimatkänsliga sjukdomar sprids med eller har en reservoar hos 
insekter, fästingar, vilda djur, jord, vatten, m.m. Samspelen mellan förändringar i ekosystemen och ändrad 
förekomst och epidemiologi för smittsamma sjukdomar är komplex och mycket kunskap saknas här. Vi har 
därmed svårt att förutsäga vad vi kan vänta oss framöver avseende nya sjukdomar. 
 
I Sverige har vi efter att Klimat- och Sårbarhetsutredningen publicerades 2007 fått två nya kreaturssjukdomar av 
mycket stor betydelse för djurhållningen. Bluetongue och Schmallenberg är båda svidknottsburna 
virussjukdomar. Mjältbrand (antrax) är en allvarlig zoonos och sjukdomsutbrott i andra länder har visats ha en 
stark koppling till översvämningar eller ändrade förhållanden i marken. Smittan kan överleva i mer än 50 år i 
miljön. I Sverige har vi haft ytterst få fall under senare delen av 1900-talet men under 2000-talet har vi redan haft 
flera fall.   

HÄNVISNING TILL TIDIGARE UTREDNINGAR 

Efter arbetet med Klimat- och Sårbarhetsutredningens hälsobilaga SoU 2007:60, Bilaga B34 har SVA gjort 
ytterligare 2 utredningar inom området. För ytterligare information om här nämnda sjukdomar, 
bakgrundsinformation, påverkan på ekosystemen, åtgärdsförslag, osv., hänvisas till dessa. De åtgärdsförslag som 
listats i dessa tre utredningar är genomförda i begränsad omfattning. 
 
Albihn A, m.fl. 2010-2011.  Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat. Redovisning av ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag, 
www.socialstyrelsen.se, ISBN 978-91-86585-99-0, Artikelnr 2011-04-0, Landsbygds resp Socialdepartementet 
 
Albihn A, Wahlström H, Lindström A. 2009.  Kunskapssammanställning till “Djursmittoutredningen”. Klimatförändringens påverkan på zoonoser 
och infektionssjukdomar – av betydelse för animalieproduktionen i Sverige.  Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring, SOU 2010:106, bilaga 7. 
Landsbygdsdepartementet 

 

LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING OCH LIVSMEDELSHYGIEN 

I vissa länder bidrar klimatförändring till att jordbruk och animalieproduktion får sämre förutsättningar eller 
omöjliggörs. I Sverige medför ett varmare klimat med ändrade nederbördsmönster både för- och nackdelar 
(Sundström m.fl. 2014). Sverige kan komma att i högre grad än idag bidra till den globala 
livsmedelsförsörjningen. Även utifrån ett hälsoperspektiv har Sverige mycket goda förutsättningar för att 
producera animala livsmedel med en sund och miljömässigt hållbar djurhållning.  
 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.sva.se/sv/
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Importerade livsmedel, både vegetabila och animala innebär generellt en större risk för smitta än svenska. Torka 
och vattenbrist i andra länder kan öka omfattningen av att bevattning sker med förorenat vatten, och fler 
översvämningar kan innebära en ökad risk för förorening av bevattningsvatten och grödor i andra länder som vi 
importerar från.   

ANIMALIEPRODUKTION 

Vad har hänt med produktionen av animala livsmedel sedan Klimat och Sårbarhetsutredningen? 

En accelererande utveckling av djurhållningens struktur och en förändring av produktionssystemen pågår. En 
pågående snabb minskning av antalet gårdar och av lantbruksdjur i Sverige utgör ett hot mot 
livsmedelssäkerheten dvs. vår förmåga att förse människor med säkra livsmedel i tillräcklig mängd. När 
sårbarheten ökar i många av världens livsmedelsexporterande länder påverkar det även de länder som är 
beroende av livsmedelsimport. Denna sårbarhet, som är kopplad till klimatförändring i andra länder, har idag för 
svenskt vidkommande troligen större påverkan på tillgången på livsmedel än de klimatrelaterade förändringar 
som påverkar den inhemska produktionen. Självförsörjningsgraden för landet på animaliska livsmedel sjunker 
och importen tar ytterligare marknadsandelar. År 2012 var den svenska självförsörjningsgraden 68 % för 
griskött, 52 % för nöt- och kalvkött och 34 % för får- och lammkött (Jordbruksverket, Jordbruksstatistisk 
årsbok 2013 resp. ”kortrapporter”). 
 
Nedläggningen av mjölk- och svinbesättningar i Sverige har fortsatt sedan SoU 2007:60 skrevs. Sedan 1980 har 
antalet mjölkgårdar i princip halverats varje decennium. Idag finns drygt 4500 mjölkgårdar kvar. De gårdar som 
är kvar blir större, idag är antalet mjölkkor i snitt 70 på en gård och gårdarna finns främst i södra Sverige. I andra 
delar av landet, t.ex. i Norrland, blir det långt mellan mjölkgårdarna vilket kan försvåra driften för de 
kvarvarande genom t.ex. sämre tillgänglighet av veterinär. Antalet grishållande gårdar har halverats sedan SoU 
2007. Siffror från 2012 anger att det finns ca 1300 grisgårdar i Sverige, att jämföra med 2005 då det var över 
2700. För gårdar med dikor (nötköttsproduktion) har ca 1500 gårdar lagt ner mellan åren 2005 till 2012, vilket 
totalt gav 11300 dikobesättningar 2012. Antalet hästar har under flertalet år ökat i Sverige. Antalet uppskattades 
år 2010 till 362 000 hästar, vilka hölls på 77 000 platser i Sverige. I vissa områden, ff.a. i storstadslänen har hästar 
till stor del ersatt mjölkkorna. I mindre omfattning kan import av nya arter t.ex. vattenbuffel, eller raser, medföra 
en risk för introduktion av nya smittämnen. Antalet djur som är uppfödda inom den ekologiskt certifierade 
djurhållningen har ökat sedan 2005. För flera djurslag har antalet mer än fördubblats under perioden, även om 
det skett från låga nivåer. Ekologisk produktion innebär generellt att djuren vistas mer utomhus och därmed 
ökar risken för smitta från miljön. 
 
Jordbruksverket rapporterar en minskning av värdefulla hag- och ängsmarker med 18% bara under de senaste 10 
åren, vilket är ett resultat av de förändringar som pågår vad gäller djurhållning och betesdrift i det svenska 
landskapet. 

Foderproduktion och fodersäkerhet 

Under senare år har i Sverige setts en ökad förekomst av olika arter av mögelsvampen Fusarium som angriper 
växande stråsäd. Fusarium-svampar kan producera gifter som är reproduktionsstörande, påverkar 
immunförsvaret negativt samt kan vara carcinogena för både människor och djur. Den ökade förekomsten är ett 
påtagligt problem för främst grisproduktionen och den spannmålsbaserade livsmedelsproduktionen. Den ökade 
förekomsten är väl dokumenterad och kan vara ett tidigt tecken på en klimatförändring som gynnar förekomsten 
av Fusarium-svampar. Utvecklingen är oroande och det finns stora kunskapsluckor om Fusarium-svampars 
förekomst och biologi i odlingen av stråsäd. Detta gör att det saknas en vetenskapligt grundad strategi för 
kontroll och bekämpning. 

Djurens miljö 

Djuren stressas när deras miljö, skötsel och utfodring ändras på ett negativt sätt. Högproducerande djur (tillväxt, 
fortplantning, mjölk, ägg) är mycket känsliga för störningar, såsom t.ex. temperaturändringar och vattenbrist. 
Klimatförändringen kan dels ge torka under vissa perioder och på vissa platser, vilket kan orsaka problem främst 
för sådana djurslag och produktionsformer som förbrukar stora mängder vatten, exempelvis mjölkproduktion. 
Stress påverkar djuren negativt t.ex. kan de få en ökad infektionskänslighet och sämre produktion. 

Evakuering av stora besättningar vid extremväder och brand 

Efter storbranden sommaren 2014 har uppmärksammats problemet att snabbt kunna evakuera stora 
djurbesättningar. Vid en evakuering kan snabbt ett mångårigt program för att kontrollera vissa inhemska 
smittsamma sjukdomar spolieras och djuren kan stressas vilket kan påverka såväl djurhälsa som djurvälfärd 
negativt. Här saknas idag i stort sett planer och rutiner för detta. 
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SMITTSAMMA SJUKDOMAR 

Avgränsningar och definitioner  

I tidigare utredningar såväl som här har fokuserats på sådana djursjukdomar som antingen påverkar 
animalieproduktionen påtagligt och/eller riskerar att påverka människors hälsa genom att vara 
zoonotiska, dvs. smittämnen kan på ett naturligt sätt överföras mellan djur och människa. Vidare så 
fokuseras på sådana sjukdomar där det bedömts att det vid ett sjukdomsutbrott bland djur i Sverige 
medför betydande åtgärder av myndigheter. I några fall har vi även skrivit om andra 
djurhälsoproblem/sjukdomar då vi ansett det intressant i sammanhanget, såsom att en stark koppling 
kan ses till ett förändrat klimat. 
 
Klimatkänslig sjukdom definieras här som: Sjukdom som har ett steg av sin spridning i naturen och där 
förekomst/möjlig etablering/spridning påverkas av förändringar i ekosystem. Flertalet klimatkänsliga 
sjukdomar sprids med insekter, fästingar, vilda djur, jord, vatten, m.m. Flera är zoonoser, t.ex. 
salmonella och mjältbrand, och kan då spridas mellan djur och människor, dessa beskrivs vidare under 
rubriken ”Zoonoser” nedan.  
 
Klimatkänsliga sjukdomar påverkas även av många andra skeenden i naturen än pågående 
klimatförändring och vanligen är det svårt att kvantifiera olika faktorers påverkan. 

Klimatkänsliga djursjukdomar/smittämnen som är nya eller där SVA bedömer att situationen i Sverige har ändrats 
sedan 2007   

Bluetongue/Blåtunga hos idisslare 

Detta vektorburna virus introducerades hösten 2008 med infekterade svidknott som fördes hit med 
vinden från Danmark. Infekterade nötkreatursbesättningar upptäcktes utifrån en i högriskområdet 
pågående undersökning av tankmjölk från mjölkbesättningar. En ovanligt varm sommar med täta 
svidknottspopulationer möjliggjorde spridning av viruset. Ett omfattande och kostsamt 
vaccinationsprogram av idisslare genomfördes i Sverige och efterföljande sommar var inte heller lika 
gynnsam för knottens förmåga att sprida smittan.  

Schmallenbergvirus hos idisslare 

Detta är ett nytt vektorburet virus som sprids via svidknott. Det upptäcktes för första gången hos 
idisslare i Tyskland, Holland och Belgien under slutet av 2011. Under 2012 spreds viruset väldigt 
snabbt till ett stort antal länder i Europa inklusive Danmark, Finland, Norge och Sverige (Hoffman et 
al, 2012, Chenais et al., 2013). Vid undersökning av tankmjölk från svenska mjölkgårdar våren 2012 var 
endast en besättning positiv medan smittan under hösten spridit sig över stora delar av Sverige (Fig. 1). 
En lång o varm sommar 2012 med täta populationer av svidknott gav goda förutsättningar för 
etablering i Sverige. Infektionen förlöper hos vuxna djur obemärkt eller med lindriga symtom men kan 
leda till missbildade lamm och kalvar om dräktiga djur infekteras under första tredjedelen av 
dräktigheten. Våren 2013 föddes onormalt många dödfödda och/eller missbildade kalvar och lamm i 
landet, vissa besättningar drabbades hårt. Sedan januari 2013 är sjukdomen inte anmälningspliktig i 
Sverige eller EU eftersom den nu anses vitt spridd.   
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Fig. 1. Geografisk fördelning av Schmallenbergvirus i Sverige hösten 2012.   
Tankmjölk undersöktes från 723 svenska mjölkgårdar efter vektorsäsongen 2012. Höga ELISA S/P-
värden i en besättning anges med svart prick och antas motsvara hög prevalens (hög andel 
antikroppspositiva djur) inom besättningen.  Färgerna representerar kategoriserade testresultat, från 
mycket låga ELISA S/P-värden till mycket höga, i en gradient från vitt till svart. Polcirkeln är markerad 
med en streckad linje och den streckade pilen visar det nordligaste positiva provet, från Piteå kommun. 
© Lantmäteriet 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parasitsjukdomar 

Ett varmare och fuktigare klimat gynnar överlevnad och förekomst av många parasiter. Att djuren hålls 
utomhus under en större del av året gör också att de exponeras för parasitsmitta i ökande omfattning. 
Den stora leverflundran är exempel på en parasit som kan drabba får och nötkreatur och som har ökat 
under senare år i Sverige, vilket främst anses orsakas av att fler djur betar på fuktiga marker såsom 
strandängar. 

Ytterligare exempel på smittor 

Fotröta hos får är en bakteriell (Dichelobacter nodosus) klövsjukdom som drabbar får över hela landet. 
Fotröta är smärtsam för djuret vilket kan göra att fåren har svårt att stå upp längre tider och de kan då 
ha svårt att hinna äta tillräckligt. I norra Sverige är klövskadorna inte lika allvarliga som i södra 
delarna, vilket möjligen kan bero på det svalare klimatet. I länder med ett varmare och fuktigare 
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klimat, såsom i England, är sjukdomen allmänt utbredd. Smittspridning av fotröta mellan får gynnas 
av värme och fuktiga, leriga beten och kommer sannolikt att öka framöver (König m.fl. 2011).  
 

Zoonoser 

Ett förändrat klimat påverkar ekosystemen och kan därmed även påverka spridning av de zoonoser 
som vi redan har i Sverige. Det kan också påverka sannolikheten att nyintroducerade zoonoser 
etablerar sig i landet. Risk finns att utbrott av vissa smittsamma sjukdomar, såsom mjältbrand och West 
Nile feber, kan ske. Ett förändrat klimat påverkar människors beteende så att vi tillbringar mer tid i 
naturen när den varma årstiden blir längre, och betesdjur hålls utomhus under en längre del av året. 
Därmed finns potential till ökad kontakt mellan olika arter samt ökad risk att utsättas för smitta från 
vektorer och miljö.   
 
Vid SVA pågår idag projekt som rör smittspridning via vatten och mark genom studier av bl.a. 
överlevnad av infektionsämnen, förekomst och utbredning av vektorer, diagnostik av ”klimataktuella” 
infektionssjukdomar samt fodersäkerhet.  

Vattenburna infektioner 

Ett flertal zoonotiska smittämnen kan förekomma som vattenburen smitta (Campylobacter, 
Cryptosporidium, Giardia, Hepatit E, Salmonella, VTEC/EHEC och Yersinia). Uppmärksamheten på 
vatten som smittkälla i Sverige har ökat till följd av vattenburna utbrott av Salmonella, VTEC/EHEC 
och Cryptosporidium hos djur och/eller människor. Dessa vattenburna utbrott indikerar att vatten kan 
vara en större smittkälla till djur än vad som tidigare antagits och att ursprunget till smittan kan vara 
fekal förorening från såväl djur som människor. För att bättre kunna förebygga och hantera 
vattenburna smittor har SVA i flera projekt samverkat med andra myndigheter och organisationer 
under de senaste åren. EHEC-bakterien lever normalt i tarmen hos nötkreatur, och smittar människor 
t.ex. via direktkontakt med djur, via kontaminerade livsmedel eller vatten. Ett förändrat klimat tros 
kunna innebära att fler nötkreatur blir bärare av VTEC, samt ökad smittspridning från djur till 
människa via t.ex. ökad avrinning från betesmark. 
 
Förekomsten av vattenburna infektioner förväntas öka till följd av effekter av ett förändrat klimat. 
Skyfall och översvämningar kan leda till att mark och vatten kontamineras med smittämnen från gödsel 
och avlopp. Detta kan ske genom avrinning från betesmark och mark som gödslats med stallgödsel 
såsom för VTEC/EHEC. En annan smittväg för t.ex. salmonella är att avloppsreningsverk med 
otillräcklig kapacitet att rena de stora inflöden som följer av kraftiga regn släpper ut orenat vatten.  
Ökade flöden kan leda till brist på tillgängligt vatten av god kvalitet för djur genom kontamination av 
det vatten som normalt används vilket leder till en ökad konkurrens om det rena vatten som finns att 
tillgå. I vår omvärld har vi många exempel på hur översvämningar och höga flöden väsentligt påverkar 
djurhållningen, nu senast i sydöstra England.  

Vektorburna sjukdomar 

Med vektorer avses här insekter såsom mygg och knott och spindeldjur såsom fästingar som kan 
härbärgera, föröka antalet av och sprida smittämnen mellan arter och individer. Till 
”Djursmittoutredningen” 2009 gjordes en bilaga som sammanfattade olika vektorarters förekomst och 
utbredning i Sverige (SOU 2010:106, bilaga 7). En uppdatering av denna pågår och kommer att 
slutföras under 2014.  
 
Ett förändrat klimat påverkar vektorer och smittspridning på många sätt. Främst är det en förlängd 
varm säsong som kan ge upphov till större vektorpopulationer samt högre medeltemperatur som 
tillåter etablering och utveckling av nya vektorarter och därmed möjlighet till uppförökning av 
smittämnen som idag inte klarar vårt kalla nordiska klimatet. Ökad nederbörd och återkommande 
översvämningar kan också gynna vektorpopulationer. Den ökade globaliseringen som ökar 
smittspridningen i kombination med ett varmare klimat måste ses som ett allvarligt hot mot både folk- 
och djurhälsa. 
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Sedan 2007 har vi sett utbrott av de svidknottsburna virussjukdomarna blutongue och schmallenberg 
som drabbar idisslare. I Europa har det varit omfattande utbrott av virussjukdomen West Nile feber i 
Italien och Grekland och vi har också sett att utbrotten har spridit sig norrut. West Nile kan leda till 
hjärninflammation och i värsta fall döden för människor. I Italien, Österrike, Ungern, Schweiz och 
Spanien har man konstaterat att det myggburna usutuviruset cirkulerar bland vilda fåglar och orsakar 
hög dödlighet hos vissa arter. Man har också haft sjuka människor. Sedan 2011 har usutuvirus 
påträffats också i södra Tyskland där det orsakade hög dödlighet bland vilda fåglar. Sandmyggorna som 
sprider bland annat Leishmania har också rört sig norrut och finns numera i södra Tyskland. 
Stickmyggarterna Aedes (Ae) albopictus och Ae japonicus har ökat sin utbredning i Europa och även spridit 
sig norrut till södra Tyskland (Fig 2). Ae albopictus har varit inblandat i spridning av både dengue och 
chikungunya i flera länder i Sydeuropa och Ae aegypti har orsakat ett stort utbrott av dengue på Madeira. 
Dengue och chikungunya är virussjukdomar som bara sprids med myggor och som kan ge allvarliga 
symtom, denguefeber kan leda till döden. Andra invasiva myggarter, till exempel Ae koreicus, har också 
fått fotfäste i Europa och sprider sig. I Grekland och i södra Turkiet har man haft utbrott av malaria.  
 
Fästingar sprider sig norrut och fungerar som smittspridare för ett flertal sjukdomar, t ex betesfeber 
(anaplasma) och sommarsjuka (babesios) som kan drabba nötkreatur. TBE (fästingburen 
hjärninflammation/tick-borne encephalitis) och Borrelios är zoonoser av ökande betydelse för 
människor i Sverige men av mindre betydelse för animalieproduktionens djur.   
 
 

Fig 2. Kartor som visar risken för etablering av den invasiva stickmyggan Aedes albopictus. Fram till 
2030 förväntas klimatet ha förändrats så mycket att det anses gynnsamt för Ae albopictus upp till 
Mälardalen. Från Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) hemsida. 
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Zoonotiska sjukdomar/smittämnen där SVA bedömer att situationen i Sverige har ändrats sedan 2007   

Mjältbrand/Antrax   

Flertalet däggdjur, inklusive människa, kan infekteras av bakterien Bacillus anthracis men känsligheten 
varierar. Smittan överlever extremt länge i miljön. De senaste fallen i Sverige inträffade 1981, 2008, 
2011 och 2013. Bakterien finns i marken på många ställen i Sverige eftersom djur som dött i utbrott 
av mjältbrand fram till 1900-talets mitt begravdes. Faran för smitta ökar när rörelser sker i jordlagret 
såsom vid översvämningar, ras och skred eller vid extrem torka, som får marken att spricka upp. 
Utbrottet i Halland 2008 (Lewerin m.fl., 2010) föranleddes av en ovanligt torr sommar som 
möjliggjorde skörd av foder på mark som tidigare översvämmats och vanligen är för blöt för att 
skörda från. Den troligaste källan till utbrottet är kontaminerat foder .  
 
SVA har nyligen gjort en kartläggning av gårdar i Sverige vilka spärrats på grund av mjältbrand under 
åren 1916-1961; detta som en indikation på var så kallade mjältbrandsgravar kan vara belägna, d.v.s. 
platser där djur som dött av mjältbrand begravts. Informationen är värdefull både vid nutida 
smittutredningar och då mark ska bearbetas vid byggnation eller anläggning. Kartläggningen har gett 
ett gott underlag för riskvärderingar, även om den inte kan betraktas som heltäckande.  

Salmonella  

Under de senaste åren har flera utbrottsutredningar förekommit där smittspridning via vattendrag till eller 
mellan djurbesättningar respektive till människor har misstänkts eller konstaterats. De aktuella typerna av 
salmonella har varit S.Typhimurium DT104, monofasisk S. Typhimurium 4,[5],12:i:- samt S. Reading. I 
samtliga fall har salmonella kunnat påvisas i prover från aktuella vattendrag. Sveriges sätt att bekämpa 
salmonella har historiskt sett gett tydliga resultat, men eftersom många utbrott misstänks ha importerade 
livsmedel som smittkälla har den inhemska incidensen varit konstant under senare år. Förändringar i risken 
med importerade livsmedel, både vegetabila och animala, kan därför få effekt på antalet inhemska fall. 

Sjukdomar/smittämnen där SVA bedömer att situationen i Sverige inte ändrats sedan 2007 

Babesios 

Babesios hos djur uppträder vanligen under sommaren och de vanligaste symptomen hos nötkreatur 
är hög feber, aptitlöshet och diarré. Symptomen orsakas av att de röda blodkropparna faller sönder och om 
djur med manifest sjukdom inte får behandling är dödligheten hög. Sjukdomen har förekommit länge i 
Sverige och smittämnet sprids med fästingar (sannolikt enbart med Ixodes ricinus). 
I riskområdena (för närvarande landets sydöstra delar) orsakar den stora problem för nötkreaturshållningen. 
Klinisk sjukdom hos får rapporteras sällan och den har försumbar betydelse för folkhälsan. 
Bedömningen är fortfarande att förekomsten kan öka genom en klimatinducerad ökning av 
fästingpopulationens utbredning, även om det ännu inte finns vetenskapligt underlag att avgöra om så är 
fallet.  

Granulocytär anaplasmos 

Sjukdomen, vilken orsakas av Anaplasma phagocytophilum, sprids med fästingen Ixodes ricinus och sannolikt 
även med Haemaphysalis punctata. Båda fästingarna förekommer i Sverige. Anaplasmos påvisas hos djur i 
Sverige och utbredningen är relaterad till förekomst av vektorn. Sjukdomen förekommer hos får, nöt, häst, 
hund och katt. En undersökning 1997–1998 visade att cirka 17 % av hästar från hela Sverige hade antikroppar 
mot bakterien, dvs. de hade varit exponerade för smittämnet. Andelen djur som hade antikroppar 
varierade, den var högre i södra och mellersta Sverige och lägre i norr. Motsvarande undersökning på hundar 
från hela Sverige 1991–1994 visade att cirka 18 % hade antikroppar.  

Campylobacterinfektion 

Denna bakterie finns i tarmen hos friska djur och en spridning kan ske via avföring ut i miljön till vattendrag 
och dricksvatten. Bakterien trivs i fuktig miljö och ett varmare och fuktigare klimat med risk för höga 
vattenstånd och översvämningar innebär en ökad risk för utbrott hos människa. Antal rapporterade inhemska 
fall av Campylobacter på människa har ökat och incidensen i Sverige är fortfarande hög, trots att det har gjorts 
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satsningar mot spridning av Campylobacter inom kycklingindustrin. För att kunna analysera och värdera olika 
smittkällor pågår en källatributions studie vid SVA där olika smittkällors betydelse för smittspridning 
klarläggas.  

Leptospirainfektion/Weils sjukdom/Fältfeber 

Vilda smågnagare är ofta reservoar för smittan men även husdjur kan fungera som smittreservoarer. 
Människor kan bli alvarligt sjuka men vi har idag mycket få kliniska fall. Det finns många olika serovarer 
(typer) av Leptospira, vissa är mer artspecifika och alla finns inte i Sverige.  Utbrott hos människor har från 
andra länder rapporterats efter kraftiga regn och översvämningar. En aktuell svensk studie har visat på ett 
mycket starkt samband mellan andelen seropositiva utegående grisar, mängden nederbörd lokalt och hög 
temperatur. Pågående klimatförändring kan gynna överlevnaden av Leptospira i naturen och även gynna 
populationer av gnagare respektive smittspridning. Antalet sjukdomsfall kan komma att öka. Införsel av nya 
serovarer kan ge ökade problem med Leptospira.  

Tularemi  

Harpest (Francisella tularensis) på människor har under senare år rapporterats allt längre söderut i Sverige. 
Sjukdomen sprids ff.a. med myggor, men fästingar är också en känd smittbärare. När fästingar sprids norrut 
till områden där tularemi förekommer, kan dessa mycket väl bli viktiga smittspridare.  

Q-feber 

Bakterien är mycket motståndskraftig mot yttre miljöfaktorer och kan därför leva länge i det fria. Idisslare kan 
bära smittan och den är vanlig hos nötkreatur i södra Sverige. Smittöverföring från djur till människa sker 
vanligen via damm som kan föras lång väg (kilometervis) med vinden. Ett mer extremt klimat med torrare 
och blåsigare somrar kan ev. öka risken för smittspridning.  

Cryptospoidios 

Antalet rapporterade inhemska och utlandssmittade fall på människa har ökat successivt sedan 
cryptosporidiuminfektion blev en anmälningspliktig sjukdom. Men det är dock osäkert om det är en reell 
ökning av antalet fall. 

Rift Valley Fever  

Rift Valley Fever orsakas av ett myggburet virus och ger abort hos dräktiga djur och hög dödlighet bland 
nyfödda idisslare, speciellt får och getter. Sjukdomen smittar även till människa. Länge ansåg man att RVF 
bara fanns i Afrika, men år 2000 rapporterades de första fallen i Saudiarabien och Yemen. Sjukdomen 
förekommer ej i Sverige eller Europa, men många av de vektorer som är involverade i spridning av RVFV 
(stickmyggor, svidknott) finns nu i EU. Risken för introduktion är emellertid beroende också av andra 
faktorer än ett förändrat klimat.  

VTEC (EHEC).  

Antal rapporterade EHEC fall hos människor i Sverige har ökat under senare år. En del av ökningen kan 
förklaras med mer provtagning och förbättrade analysmetoder. Bland djur (nötkreatur) har förekomst av 
O157 minskat i Hallands län, där det tidigare var vanligt förkommande, medans det bedöms sannolikt att en 
ökning skett på Öland. Noteras kan att en stor andel av fallen på Öland tillhör gruppen ”klad 8” som anses 
vara mera patogen för människa. Baserat på de undersökningar som görs vid slakterier vart tredje år, en görs 
under 2014, finns inga indikationer att den generella förekomsten bland nötkreatur i landet har ändrats, utan 
ligger konstant på drygt 3%. 

Frasbrand 

Frasbrand orsakas av en sporbildande bakterie, Clostridium chauvoie och ger hos idisslare, främst nötkreatur, 
upphov till akut dödlig sjukdom med feber och lokala muskelsvullnader eller plötsliga dödsfall utan 
föregående symptom. Bakterierna bildar mycket resistenta sporer som överlever länge i marken. Smittan 
förekommer i vissa områden i södra delen av Sverige, främst Ölandsregionen och Skåne. Infektionen har 
ingen större betydelse för animalieproduktionen i sin helhet, men för drabbade områden och djurägare kan 
dock förluster bli kännbara. Under extrema torrperioder eller perioder av rikligt regnande ökar risken att 
begravda sporer kommer upp till markytan, men risken för mer omfattande utbrott är liten. 
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Afrikansk hästpest 

Sjukdomen orsakas av ett vektorburet virus som är nära besläktat med blåtungevirus (BTV) och ger allvarlig 
sjukdom hos hästdjur, med hög dödlighet hos häst. Den är idag endemisk i centrala och södra Afrika bortsett 
från en frizon runt Kapstaden. Ett fåtal utbrott har rapporterats utanför Afrika som t.ex. Mellanöstern (1959–
1963), Spanien (1966, 1987–1990) och Portugal (1989). Sjukdomen är aldrig påvisad i Sverige, men den kan 
förväntas ha en signifikant påverkan på hästnäringen om den skulle introduceras. Den i dagsläget kända 
vektorn (Culicoides imicola ) finns inte i Sverige, men andra svidknottarter som är potentiella vektorer har en 
mycket nordligare utbredning och förekommer även i Sverige.  

EEE/WEE/VEE 

Dessa vektorburna virussjukdomar ger hjärninflammation på hästar och människor och finns idag i Nord- 
och Sydamerika. Om de sprids över Atlanten med handel eller resande så kan ett förändrat klimat göra att en 
etablering i Europa är möjlig.  

West Nile Feber (WNF) 

Denna vektorburna virussjukdom ger influensaliknande och ibland andra alvarliga symtom hos människa. 
Även hästar insjuknar. WNF har ökat sin utbredning i Europa (Fig 3), smittspridningen är komplex och 
involverar såväl myggor som fåglar och det är till del okänt vilka faktorer som påverkar spridningen. I 
Nordamerika har WNV efter att den introducerades i New York 1999 nu spridit sig över hela USA och långt 
upp i Kanada. 
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Fig 3. Utbredningen av West Nile feber under 2013 i Europa. Sjukdomen har spritt sig norrut. 
Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) gör regelbundet uppdateringar på hemsidan under 
myggsäsongen. 

 
 
 
 
 
Fig. 4. Diagrammet visar en sammanfattande klimatkoppling-konsekvensbedömning av smittsamma 
sjukdomar av betydelse för animalieproduktionens djur i Sverige. Detta gjordes som en översiktlig 
riskbedömning till ”Djursmittoutredningen” (SOU 2010:106, bil. 7), för mer information om hur 
riskbedömningen gjordes och de däri ingående sjukdomarna hänvisas till denna. 
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1) Gäller under förutsättning att smittämnet introducerats i landet. 
2) Om L.hardjo introduceras kan något större konsekvenser förväntas. 
3) Gäller under förutsättning att kontrollprogrammet i hela produktionskedjan finns kvar. 
4) Vektorburna sjukdomar påverkas av klimatet men epidemiologin är så komplex att det är svårt 
att bedöma hur. Därför har en konservativ bedömning av effekten av klimatpåverkan (under 
svenska förhållanden) gjorts. 
 

FISK OCH VILT 

Fisk 

Fisk är ofta anpassad att leva i en viss temperatur och har vanligen begränsad möjlighet att kompensera 
för högre vattentemperatur och blir då stressad och därav mer infektionskänslig. Nya arter i svenska 
vatten kan föra med sig nya smittor och konkurera ut befintliga arter i känsliga ekosystem. I dagsläget 
saknas nationell sjukdomsövervakning för vild fisk och skaldjur, och därmed saknas underlag för att 
bedöma effekten av en klimatförändring. De stickprovsmässiga undersökningar som görs går inte att 
koppla till trender över tid. Ett sätt att ändå få ett underlag är genom samarbete med andra länders 
experter, till exempel via ICES (the International Council for Exploration of the Sea) och EAFP 
(European Association of Fish Pathologists). 
 
Flavobacterium psychrophilum ger en dödligheter på upp till 70% hos framförallt regnbågsyngel, bakterien är den 
största anledningen till antibiotikabehandling i svenska fiskodlingar idag. Sjukdomen har blivit vanligare i 
Sverige, vilket kan bero på förändringar i vattentemperaturen.  
 
Ett nytt problem sedan 2007 är en hög frekvens av zoonotiska nematoder, speciellt torskmask 
(Pseudoterranova decipiens), den har också påvisats i rötsimpa m.fl. arter. En liknande trend har 2014 
rapporterats från Polen och Finland. Ytterligare en parasitinfektion som påvisats i Sverige, och som 
definitivt kan kopplas till varmare klimat är Tetracapsuloides bryosalmonae som orsakar njurinflammation 
(PKD) på fisk. I Hanöbukten har yrkesfiskare sedan 2009 rapporterat en ökad frekvens såriga och 
avmagrade fiskar. Detta har ytterligare belyst bristerna i sjukdomsövervakning på vild fisk (HAV, 
2013). En del av orsaken anses vara att området var utsatt för ökade nederbördsmängder, samt en ökad 
brunifiering och grumling av bräckvattnet. Obduktion vid SVA visade förekomst av både bakterier, 
svamp och parasiter hos fiskarna. Svampinfektioner har påvisats flera gånger de senaste åren, hos fisk 
från olika platser i landet. Under den milda hösten 2013 noterades hög frekvens på vild lax och sik 
lokalt. Samma indikationer rapporterades från EVIRA (den Finska veterinärmedicinska 
expertmyndigheten) år 2014 . Miljömyndigheter i Polen har uppmärksammat UDN-liknande (Ulcerös 
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dermal nekros) förändringar, som ofta kopplas till svampinfektioner. En högre vattentemperatur under 
vintern kan förlänga tidsperioden för smittspridning.  

Vilda djur 

Vi ser ökande klövviltstammar i Sverige, ffa ses en dramatisk ökning av vildsvin. Avskjutningen av 
vildsvin, som anses spegla populationen storlek, har tredubblats mellan 2007-2008 och 2013 (Svenska 
Jägareförbundets avskjutningsstatistik.). Ökande populationer ger större risk för att klövvilt kan 
fungera som reservoar för sjukdomar (Sannö m.fl, 2014) som kan drabba tamdjur och även människa. 
Behovet av ett övergripande svenskt viltövervakningsprogram redovisades av Naturvårdsverket och 
SVA 2010 (enligt regeringsuppdrag Jo2008/758). Ett sådant program bedömdes i regeringsuppdraget 
om Klimat 2010 kunna ge ett bra underlag för en analys av ett förändrat klimats effekter på den 
biologiska mångfalden och för övervakning av en eventuell introduktion av nya viltsjukdomar. 
Programmet skulle utformas i samverkan mellan centrala, regionala och lokala myndigheter, svensk 
viltforskning och ideella organisationer. Detta program har dock inte startats till någon del. 
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Sammanfattning 

Med anledning av SGUs medverkan i de olika regeringsuppdrag som pågår har SGU 
tagit fram ett PM som sammanfattar SGU arbete med klimatanpassning. PMet 
innehåller även vilka områden där de saknas kunskap och vilka åtgärder som SGU ser 
som prioriterade i kommande klimatanpassningsarbete. 
 

Geologisk/hydrogeologisk information för klimatanpassning 

Många av de negativa effekterna av ett förändrat klimat rör markförhållanden, 
grundvatten och kustzonens vattenområden: en ökad erosion längs stränder och 
vattendrag, ökad risk för ras, skred och slamströmmar, förändring av miljögifter och 
näringsämnens transport och spridningsmönster, förorening av grundvatten vid 
översvämningar, sänkta/höjda grundvattennivåer och problem med 
vattenförsörjningen för att nämna några av de viktigaste. 
För att hantera dessa risker krävs geologisk information som beskriver bl. a 
jordlagrens erosionsbenägenhet, skredkänslighet, genomsläpplighet, sedimentens 
innehåll av miljögifter och näringsämnen - samt information om 
grundvattenmagasinens sårbarhet, hydrauliska egenskaper, grundvattennivåer och 
deras variationer. För att bättre förstå samspelet mellan klimatets naturliga variationer 
och människans påverkan behöver kunskap om klimatets och landskapets utveckling 
i ett geologiskt perspektiv att ingå i (betydligt) större omfattning i studier av ett 
förändrat klimat.   
 

SGUs instruktion  

Sveriges geologiska undersökning ska tillhandahålla geologisk information för 
samhällets behov på kort och lång sikt. Myndigheten ska i detta syfte: 
1. bedriva en behovsstyrd insamling av grundläggande geologisk information, och 
2. förvalta och utveckla insamlad information i syfte att göra den tillgänglig och lätt 
att använda.  
Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för 
tillämpningen av 3–5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen. 
Dessutom har SGU ansvaret för det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av 
god kvalitet. Myndigheten ska även verka för att de övriga miljökvalitetsmål som 
riksdagen har fastställt nås samt samverka med Havs- och vattenmyndigheten i frågor 
som har betydelse för havs- och vattenmiljön, förordning (2011:652). 
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SGUs roll inom klimatanpassningsarbetet 

Mot bakgrund av SGUs instruktion är det naturligt att SGU i sin verksamhet lägger 
stor vikt vid att ta fram geologiskt och hydrogeologiskt underlag, visa på användning 
av sådana befintliga underlag, delta i arbetet med vägledningar och samverka med 
andra aktörer i framtagande av metoder och verktyg som behövs för ett effektivt 
klimatanpassningsarbete.   
SGU ska också inom ramen för arbetet med miljökvalitetsmålet Grundvatten av god 
kvalitet verka för att målet nås och däri ingår att bidra i arbetet med att ta fram 
lämpliga uppföljningsmått som berör grundvattnets kvalitet och kvantitet och där 
påverkan av ett förändrat klimat är en mycket viktig del. Målgrupper för information 
och resultat som SGU tar fram är i första hand kommuner, länsstyrelser, centrala 
myndigheter och konsulter.  
 

Detta gör SGU idag 

Nedan listas verksamhet som SGU bedriver och produkter som tagits fram som har 
en tydlig nytta inom klimatanpassningsarbete.  Listan omfattar både sådant som har 
en mycket direkt koppling till klimatanpassning, och sådant där koppling är mer 
indirekt, men där nyttan ändå är tydlig. Informationen som har tagits fram används 
främst på länsstyrelser/kommuner i deras arbete med samhällsplaneringen som ett 
underlag för att bedöma behovet av åtgärder.  
Listan omfattar både verksamhet som finansieras av SGUs anslag och sådan som 
bedrivs på uppdrag, av andra centrala myndigheter (bl.a. SGI, MSB, 
Naturvårdsverket, HaV, Livsmedelsverket).  
 
Erosion längs stränder 

 I projekt Skånestrand undersöks jordlagren längs Skånes havsstränder – både på land 
och under havsytan. Bland annat bedöms erosionskänslighet och tecken på pågående 
erosion. Projektet avslutas under 2014. 

 Generellt fokuseras den ordinarie jordartskarteringen längs älvdalar med 
erosionsproblem. En viss metodanpassning har också skett. 

 En ny produkt som bl. a visar jordart längs strandzonen och som bygger på befintlig 
jordartsinformation, är under utveckling. 
 
Ras och skred 

 Generellt fokuseras den ordinarie jordartskarteringen längs älvdalar och andra 
områden med stabilitetsproblem. En viss metodanpassning har också skett. 

 SGU har tecknat samarbetsavtal med SGI som bl. a innebär att SGU tar fram 
jordartsunderlag som SGI behöver för regeringsuppdraget att utföra 
stabilitetskartering i anslutning till ett antal vattendrag i landet. 

 SGU har i samverkan med Uppsala universitet och SGI tagit fram GIS-skikt med 
”aktsamhetsområden – markstabilitet”.  Analysen bygger på jordartsinformation och 
marklutning.  
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 SGU har skapat en databas med raviner och skredärr. Karteringen bygger bl. a på 
analys av Lantmäteriets höjdmodell (NH). Databasen kan användas som underlag för 
att bedöma stabilitetsförhållanden i olika delar av landet. 

 SGU medverkar i flera MSB-finansierade projekt med syfte bl. a säkerställa tillgång 
på relevant geoteknisk och geologisk information för hantering av naturolyckor. 

 Varit med i framtagandet av den geotekniska sektorsportalen. 
 
Kustzonens vattenområden 

 Stödjer samt bedriver egen forskning kring förekomsten, spridning och åtgärder av 
starkt förorenade sediment (bland annat så kallade fiberbankar) på grunda 
erosionkänsliga bottnar – bottnar känsliga för framtida landhöjning och 
klimatförändringar. 

 Har i projektet ”Fiberbanksprojektet” inventerat och kartlagt förekomsten av 
förorenade fiberbankar i grunda områden längs norra Bottenhavets kust.  

 Kommer under 2014-106 i samarbete med flertalet länsstyrelser i Norrland att 
fortsätta inventeringen av fiberbankar längs hela norra Östersjöns kust för att minska 
risken för framtida spridning av miljögifter. 

 Driver miljökontrollsprogram som undersöker och kartlägger sedimentens innehåll av 
miljögifter och näringsämnen inom svenskt kust- och havsområde. 
 
Grundvatten 

 Kartläggning av jordarter och grundvattenmagasin med fokus på grundvatten som 
dricksvattenresurs och dess sårbarhet.  

 SGU har flera olika ansvarsuppgifter vad gäller grundvatten inom 
Vattenförvaltningen bl. a vägledande. 

 Har och tar fram sårbarhetskartor för grundvatten på uppdrag av kommuner och i 
samverkan med MSB. 

 Tagit fram Bedömningsgrunder för grundvatten (SGU rapport 2013:1) som underlag 
för att utvärdera grundvattnets kvalitet och kvantitet. 

 Medverkat till att förbättra bedömningsunderlag för grundvattenberoende ekosystem  

 Driver Grundvattennätet som ger referensdata för grundvattnets nivå- och 
kvalitetsförändringar.  

 Tagit fram ett par rapporter som berör grundvattnet och ett förändrat klimat 

 Samverkar med SMHI för att förbättra flödesmodeller, samt se över möjligheterna till 
att prognosticera grundvattennivåer 
 
Dricksvattenförsörjning (enskild och allmän) 
Allmän vattenförsörjning 

 Driver Vattentäktsarkivet, som innehåller information om allmänna och större 
enskilda vattentäkter samt information om vattenkvalitet.  

 Ger vägledning till länsstyrelser/kommuner i framtagandet av 
vattenförsörjningsplaner (SGU rapport 2009:24) 

 SGU-medarbetare medverkar i VAKA, en expertgrupp med uppgift att stödja 
kommunala vattenproducenter i krislägen, t ex när en vattentäkt hotas av en 
förorening 
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 Deltar i Nationellt nätverk för dricksvatten som samverkar kring 
dricksvattenplanering, forskningsfrågor, m.m. 
 
Enskild vattenförsörjning 

 Tagit fram”normbrunn”, en standard för hur en borrad brunn bör utformas, bl. a för 
att minska risker för förorening genom inträngning av ytligt vatten vid översvämning 
eller av höga grundvattennivåer. 

 Samlar in och förvaltar vattenanalyser från enskilda vattentäkter  

 Utvecklar en riskkarta för saltvattenpåverkan på vattentäkt 

 SGU har i samarbete med socialstyrelsen tagit fram råd kring enskilda brunnar. 
 
 
SGU stödjer forskning rörande geologisk utveckling (landskaps- och 
klimatutveckling) 
 
SGU har utvecklat en karttjänst som visar strandförskjutningen under postglacial tid. 
 

Myndighetssamverkan 

SGU ingår i flera nätverk/arbetsgrupper/regeringsuppdrag som arbetar helt eller 
delvis med frågorna: 

- Myndighetsnätverket Klimatanpassningsportalen samt referensgruppen till 
kunskapscentrumet för klimatanpassning  

- Plattformen för naturolyckor  
- Myndighetsnätverket Förorenade sediment 
- SGI:s delegation för ras och skred 
- Dricksvattenutredningen (rapporteras 2016) 

 
 

Kunskapsluckor för ett effektivt klimatanpassningsarbete   

Fortfarande har vi otillräckliga kunskaper om erosions och skredrisker i olika delar av 
landet och om hur dessa påverkas av ett förändrat klimat och höjda havsnivåer.  
Vidare ser vi att den information och kunskap som finns inte når ut i tillräcklig 
omfattning till dem som arbetar aktivt med klimatanpassning.  
 
Vi behöver veta mer om hur grundvattennivåer påverkas av ett förändrat klimat, med 
tanke på markstabilitet, grundvattenbildning och vattenförsörjning. Även eventuella 
kemiska förändringarna i grundvattnet och påverkan på grundvattnet från ytvattnet 
bör studeras mer ingående. 
Samhället behöver bättre hydrogeologiska underlag och planeringsverktyg för att 
kunna skydda viktiga grundvattenmagasin.  
 
Inom arbetet med uppföljning av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet 
behövs ta fram nya uppföljningsmått på effekter på grundvattnet vid olika scenarier 
av klimatförändringar. 
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Kommande utmaningar 

I miljömålsberedningens slutbetänkande SOU 2014:50 har förslag lämnats på att 
SGU ska ta initiativ till, och stödja och följa upp arbete med anpassning till ett 
förändrat klimat och samverka med andra berörda myndigheter i detta arbete, och 
bistå länsstyrelserna i det regionala arbetet med klimatanpassning med det underlag 
och den expertkunskap de behöver. 
 
Skulle förslaget genomföras kommer det att ställa högre krav på SGU i 
klimatanpassningsarbetet där vi kommer att få fler förväntningar på oss att ta fram 
underlag. Det kommer även att öka kraven på att den information som vi har 
paketeras på ett bra sätt så att den blir lättanvänd för länsstyrelserna och 
kommunerna.  
 

Möjliga prioriterade arbetsuppgifter för SGU framöver 

För de mer omfattande uppgifterna krävs extern finansiering då SGU inte kan utföra 
dessa inom det ordinarie anslagen. Listan är ingen prioritetsordning utan endast en 
bruttolista. 
 

 Fortsatt fokuserad jordartskartering i områden med förutsättningar för skred och 
erosion och i anslutning till särskilt känsliga grundvatten magasin. 

 Utveckling av anpassade produkter och verktyg för bedömning av skred- och 
erosionsrisker. Görs i samverkan med främst SGI och MSB. 

 Övervakning av mark/bottenförändringar längs erosionskänsliga strandområden i 
Skåne 

 Beakta effekter av förändrat klimat vid urval av objekt vid grundvattenkarteringen 

 Fortsatt utveckling och produktion av sårbarhetskartor för grundvatten, även ur ett 
klimatperspektiv (översvämning m.m.) 

 Modellera grundvattennivåer och portryck i områden med stabilitetsproblem 
(ras/skred/slamströmmar), samt utveckla en varningstjänst för detta tillsammans med 
SMHI/SGI 

 Utveckla en prognostjänst för grundvattennivåer 

 Ökad kunskap om klimatförändringarnas påverkan på grundvattenkemi och 
dricksvattenkvaliteten 

 Utveckla uppföljningen av klimatförändringars effekt på grundvattnet för 
användning vid bl.a. bedömning av uppnående av miljökvalitetsmålet Grundvatten 
av god kvalitet. 

 Verka för att geologisk information används i utökad grad i frågor som berör 
hantering av dagvatten. 

 Fortsatt inventering av starkt förorenade sediment (fiberbankar) längs norra Sveriges 
kust inkl riskklassificering och åtgärder 

 Maringeologisk kartläggning av de större sjöarna i Sverige, exempelvis Vänern  
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Prioriterade åtgärder nationellt 

Nedan listas åtgärder som SGU anser krävs på nationell nivå. Listan är ingen 
prioritetsordning utan endast en bruttolista. 
 

 Myndigheter får ett samlat ansvar som datavärdar för data som kan användas inom 
klimatanpassningsarbetet ex. råvattenanalyser, grundvattennivåer, grundvattenkemi 
etc.  

 SGU ska vara en remissinstans för klimatanpassningsåtgärder inom våra 
verksamhetsområden, jord, berg, grundvatten och marin. SGU ska vara stöd, 
rådgivande samt utge expertutlåtande kring föreslagna klimatanpassningsåtgärder. 

 Kustzonsunderlag i samverkan med sjöfartsverket. Kartläggning av grunda stränder. 
Behövs ett nationellt underlag likt nationella höjdmodellen. 

 Klimatanpassning bör lyftas inom Vattenförvaltningsarbetet 

 Sammanställningar över grundvattenuttag (vattendomar, allmänna och enskilda 
vattentäkter, geoenergi m.m.) 
 
 



Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat 

SMHI Klimatologi Nr 12, 2015 

 

Bilaga 17. Sveriges lantbruksuniversitet 
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Planeringsavdelningen 

Göran Adelsköld 

PROMEMORIA 

Fortlöpande miljöanalys vid SLU 

Bilaga till rapport rörande SMHI:s regeringsuppdrag att utarbeta underlag 

till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat 

Sammanfattning: Regeringens satsning enligt ”En sammanhållen klimat- och 

energipolitik – Klimat” (prop. 2008/09:162) gav SLU en generell förstärkning av 

anslaget till verksamhetsgrenen fortlöpande miljöanalys. 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. SLU har härigenom kunnat stärka sin position 

som ledande aktör inom nationell miljöanalys och medlen har även bidragit till 

ökat internationellt samarbete. 

Miljöanalys som berör klimatanpassning har exempelvis handlat om riskbedöm-

ning vid spridning av kemiska bekämpningsmedel i miljön, minkar som 

indikatorart för miljögifter i naturen, övervakning av vektorburna sjukdomar på 

djur och prognoser för zoonoser som sorkfeber, övervakning av skadegörare och 

skador på skog samt analyser och prognoser för skogens leverans av ekosystem-

tjänster under olika klimatscenarier. Miljödata som belyser förändringar av 

årstidsmönster (fenologi) 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 åtgärder är för att minska kväve- 

och fosforläckage från jordbruksmark. När anslaget genom klimatpropositionen 

fördelades till projekt 2009-2011 deltog representanter från myndigheter inom flera 

olika sektorer i arbetet med prioriteringar av förslag till satsningar. 

SLU:s forskning genererar också kunskap om åtgärder för klimatanpassning men 

berörs endast delvis i detta PM. Universitetets miljöanalysverksamhet skulle kunna 

stödja arbetet med klimatanpassning genom att i än större utsträckning ta fram 

beslutsunderlag som både belyser resursutnyttjande och miljökonsekvenser. Det 

finns även kompetens och ett stort intresse inom SLU att utveckla verksamheten 

genom att tillämpa nya metoder. Det saknas dock en långsiktig basfinansiering att 

planera och utveckla verksamheten ifrån. I SLU:s budgetunderlag 2015 - 2017 

äskas därför stegvis ökade anslag till fortlöpande miljöanalys. 
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Introduktion 

Ur Proposition 2008/09:162 

Fortlöpande miljöanalys vid SLU 

Regeringens bedömning: 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. 

”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.” (Prop. sid 179-180) 

Målet för denna satsning var alltså att ge en generell förstärkning av anslaget till 

fortlöpande miljöanalys vid SLU och inte specifikt till frågor som rör anpassning 

till ett förändrat klimat. 

1 Har förslaget genomförts och vad blev resultatet? 

SLU tilldelades 40 mnkr 2009 via ändring i regleringsbrevet och 45 mnkr för 2010 

och 2011 via budgetpropositionen för respektive år, utgiftsområde 23 Areella 

näringar, landsbygd och livsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet. 

Utveckling av den fortlöpande 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 övervaknings-

metoder och prognosverktyg och utföra prognoser och konsekvensanalyser. 

Anslagsförstärkningen har också använts för att lägga grunden till nya långsiktiga 

mätprogram och fördjupa återkommande analyser av tillstånd och förändringar i 

miljön. SLU har härigenom kunnat stärka sin position som ledande aktör inom 

nationell miljöanalys och medlen har även bidragit till ökat internationellt 

samarbete.  

SLU:s fortlöpande miljöanalys är organiserad i tio program (nio program under 

2010-2011) som relaterar till nationella miljökvalitetsmål. Efter införlivandet av 

institutionen för akvatiska resurser, del av tidigare Fiskeriverket, från 1 juli 2011 

inrättades det tionde programmet ”Kust och hav”. Inom ramen för miljöanalys-

programmen analyserar SLU tillstånd och åtgärder kopplade till de nationella 

miljökvalitetsmålen, hållbart nyttjande av naturresurser och producerar underlag 

för Sveriges åtaganden i internationella konventioner och direktiv. Nationell och 
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internationell samverkan med myndigheter, intresseorganisationer och olika 

internationella organ är därför av stor betydelse i programmens verksamhet. 

Fördelningen av medlen från Klimatpropositionen per miljöanalysprogram för ett 

av åren framgår av bilaga A (från SLU Årsredovisning 2011). Mest tillförda 

resurser satsades på program Skog, Giftfri miljö, Övergödning och Klimat. En 

mindre del av de särskilda medlen har använts till övergripande projekt och 

verksamhetsstöd, t.ex. samverkan inom fjärranalysområdet genom deltagande i 

nationella samverkansgruppen för GMES/Copernicus och stöd till distributionen av 

satellitbilder från databasen Saccess. Resultat från satsningen har SLU rapporterat 

till regeringen i årsredovisningar för åren 2009-2011, avsnitt Fortlöpande 

miljöanalys. 

Viktiga resultat i form av dataunderlag, verktyg och prognoser 

Modeller integrerar och generaliserar kunskaper om de processer som styr 

spridningen av kemiska bekämpningsmedel i miljön och är därmed värdefulla 

och nödvändiga verktyg i det pågående arbetet med att minska miljö- och 

hälsoriskerna förknippade med användningen av bekämpningsmedel. I program 

Giftfri miljö har inom ramen för kompetenscentrum för kemiska bekämpnings-

medel, CKB, utvecklats ett modellverktyg för riskbedömning av användningen av 

bekämpningsmedel i olika skalor (fält, avrinningsområde, regionalt). Med 

verktyget kan man prediktera risken för förluster av ämnen till yt- och grundvatten 

i olika typer av jordbruksområden och hur olika motåtgärder kan minimera 

oönskade effekter. Det finns indata för några klimatzoner men verktyget ska 

utvecklas. Primära målgrupper för verktyget är myndigheter, kommuner, rådgivare 

och lantbrukare. Ett av modellverktygen (MACROinFOCUS) används för risk-

bedömning för nya substanser inom EU:s registreringsprocess. 

I program Giftfri miljö har även utvecklats en ny typ av miljöövervakning för att 

upptäcka fortplantningsstörningar hos vilda minkar. Minken är en bra 

indikatorart då den som rovdjur befinner sig högst upp i näringskedjan, vilket gör 

att många föroreningar anrikas i olika vävnader. Den är också ganska stationär och 

präglas därmed starkt av den lokala miljöbelastningen. Som invasiv art är den 

dessutom lovligt jaktbyte året om. Med den här övervakningsmetoden kan man 

fånga upp ”cocktaileffekten”, den samlade biologiska effekten, av olika miljögifter 

och hormonstörande ämnen som finns ute i naturen och som minkarna exponeras 

för. När störningar upptäcks kan man sedan söka vidare efter effekter av specifika 

kemikalier som exempelvis DDE och PFOS (persistent perfluorerat organiskt 

ämne) och se hur det påverkar fruktsamheten hos däggdjur, inklusive oss själva.  

En stor del av program Giftfri miljö (tidigare program Djurhälsa) och hela CKB 

finansierades av de särskilda medlen enligt Klimatpropositionen, utom 2009 då 

CKB i huvudsak finansierades via bidrag (5 mnkr) från Jordbruksverket. 

Vektorburna sjukdomar breder ut sig och en bidragande orsak tros vara den 

ökande medeltemperaturen. Ett exempel på detta är den fruktade och plågsamma 

https://internt.slu.se/sv/styrning-och-organisation/uppfoljningar-och-indikatorer/arsredovisningar/
http://www.slu.se/sv/miljoanalys/program/program-giftfri-miljo/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/
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virussjukdomen blåtunga som sprids med svidknott och drabbar främst får. SLU 

har sedan 2007 följt svidknottens expansion i södra Sverige. SLU undersöker även 

sjukdomsframkallande bakterier hos djur och zoonoser, dvs. sjukdomar som sprids 

mellan djur och människa. En sådan zoonos är sorkfeber som orsakas av ett virus 

som sprids av skogssorken. Det är en blödarfeber med njurpåverkan och 

sjukdomen kan vara livshotande. SLU gör sedan 2011 prognoser varje år av antal 

sorkfeberfall, som ett stöd för landstingens planering av provtagning och 

patientutrymmen. I ett samarbete med SVA studerar SLU utbredning och spridning 

av den för Sverige relativt nyfunna parasiten rävens dvärgbandmask.  

Övervakning av insektspopulationer (bl.a. svidknott) och studier av förekomst av 

sjukdomsframkallande bakterier finansierades av Klimatpropositionens medel. 

Sorkfeberprognosen, som stöddes med samma medel, är nu en del av program 

Skog inom SLU:s miljöanalys. Forskningsrådet Formas finansierar en utveckling 

av prognosmodellen för att förbättra kvaliteten på prognoserna. Forskningen om 

rävens dvärgbandmask bedrivs inom ett EU-projekt (EMIRO) och delar av arbetet 

ingår i SLU:s fortlöpande miljöanalys. 

Insekter, svampar, stormar och vilt. SLU har många projekt där miljöanalytiker 

och forskare följer skadegörare och skador på skog, skador som förväntas öka i 

framtiden. Framför allt handlar det om insektsangrepp (granbarkborre, snytbagge) 

men även svampangrepp (rotticka, askskottssjuka) och viltskador (älg, rådjur, 

vildsvin). SLU har utvecklat systemet skogsskada där man kan identifiera och 

rapportera skogsskador. Övervakning, rapportering och åtgärder mot invasiva 

främmande arter är en närliggande verksamhet som engagerar allt fler inom SLU:s 

miljöanalys, både på land (mårdhund) och i havet (svartmunnad smörbult). 

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. 

Förändringar av årstidsmönster dokumenteras genom det svenska 

fenologinätverket. SLU har tagit initiativ till och utvecklat nätverket, som är ett 

samarbete mellan universitet, miljöövervakande myndigheter och frivilliga. Genom 

naturens kalender kan professionella och frivilliga observatörer rapportera vår- och 

hösttecken men databasen kommer också att innehålla data insamlade från fält- och 

forskningsstationer, liksom historiska data. Underlaget kan vara av stor betydelse 

http://www.slu.se/sv/samverkan-och-innovation/kunskapsbank/2011/9/nu-kommer-slus-sorkfeberprognos-varje-ar/
http://www.slu.se/sv/miljoanalys/program/skog/
http://www.slu.se/sv/miljoanalys/program/skog/
http://www.slu.se/sv/samverkan-och-innovation/popularvetenskap/fraga-slu/fraga-om-skogsskador/
http://www-skogsskada.slu.se/
http://www.naturenskalender.se/index.php
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för förmågan att förstå och möta klimatförändringens effekter. På sikt finns en 

ambition att fenologinätverkets datarapporteringssystem knyts till Artportalen. 

Arbetet med att utveckla nätverk och rapportsystem finansierades initialt med 

Klimatpropositionens medel. 

Vegetationens och markens roll vid utbytet av växthusgaser har SLU forskat på 

sedan 1990-talet. Idag har SLU flera stationer där utbytet mellan mark/vegetation 

och atmosfär mäts kontinuerligt. Tre av SLU:s stationer ingår i det europeiska 

nätverket ICOS, Integrated Carbon Observation System. Långsiktiga mätningar av 

koldioxidutbytet vid några stationer finansierades av de särskilt tilldelade 

Klimatpropositionsmedlen. 

Övergödning av våra vattensystem påverkas också av förändringar i klimat. Vid 

SLU:s program Övergödning finns kompetens för att ta fram underlag för åtgärder 

mot övergödning. Miljöanalysprogrammet ska även ge en aktuell bild av 

övergödningens källor, storlek och utveckling över tiden. SLU är part i SMED, 

Svenska miljöemissionsdata, och bidrar här till den internationella rapporteringen. 

Ett flertal verktyg har utvecklats vid SLU som kan användas i olika skalor från 

nationell ned till läns- och kommunnivå. FyrisCost används för att analysera hur 

kostnadseffektiva olika åtgärder är för att reducera näringsämnesläckage (N, P) 

från jordbruksmark. Modellerna skulle också kunna utvecklas för att hantera 

näringsämnesläckage från skogsmark. 

Utveckling av system för beräkningar av utlakning av kväve och fosfor och system 

för beslutsstöd finansierades delvis av Klimatpropositionens medel. 

Har satsningen gynnat tvärsektoriellt samarbete? 

SLU:s styrelse beslutade 2009 om övergripande mål för miljöanalysverksamheten 

och programvisa mål har därefter fastställts av ansvariga fakulteter. Prioriteringar 

för att nå målen har förankrats med representanter från samverkande myndigheter 

och organisationer i de referensgrupper som är knutna till varje program. 

När anslaget genom energi- och klimatpropositionen fördelades till projekt 2009-

2011 deltog representanter från ett flertal myndigheter i arbetet med prioriteringar. 

Myndighetsrepresentanterna deltog och deltar även i workshopar för respektive 

program där resultat och aktuella frågor diskuteras. Det finns sedan 2010 även en 

tvärsektoriell strategisk referensgrupp knuten till SLU:s miljöanalysverksamhet. I 

denna grupp ingår representanter från Havs- och vattenmyndigheten, 

Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelse/Vattenmyndigheter, 

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. 

  

http://www.icos-sweden.se/index.html
http://www.slu.se/sv/miljoanalys/program/program-overgodning/
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2. Vilka andra dataunderlag, verktyg och prognoser som berör 

klimatanpassning har SLU:s miljöanalys och forskning bidragit 

till och hur har de finansierats? 

SLU:s miljöanalys medverkar i det nationella arbetet för Sveriges klimat-

rapportering för sektorn ”markanvändning, förändrad markanvändning och 

skogsbruk” (LULUCF) med underlag baserade på resultat från bl.a. nationell 

övervakning av skog och mark av Riksskogstaxeringen och Markinventeringen. 

Riksskogstaxeringen finansieras i huvudsak av ordinarie statsanslag och 

Markinventeringen av Naturvårdsverket, men med visst stöd av SLU-anslag. 

Arbetet med klimatrapporteringens dataunderlag ingår i uppdrag till konsortiet 

SMED (Svenska miljöemissionsdata) där SLU är en av parterna. 

På skogssidan har SLU med forskningsmedel utvecklat modellsystemet Heureka. 

Det används för att göra framåtsyftande och långsiktiga prognoser för skogens 

ekosystemtjänster: virkes- och skogsbränsleproduktion, ekonomi, biodiversitets-

relaterade 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. 

Vidareutvecklingen av Heureka-systemet stöds sedan 2011 av miljöanalysprogram 

Skog. Ett konsortium med intressenter har bildats för fortsatt förvaltning och 

utveckling, 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. Med den nya landskapssimulatorn ska man kunna göra prognoser 

för hur landskapet förändras när markanvändning och/eller skötsel ändras. 

Att SLU bedriver fortlöpande miljöanalys motiveras främst av synergierna med 

forskning om de biologiska naturresurserna. En strategisk satsning inom SLU:s 

forskning är fyra tvärvetenskapliga framtidsplattformar: Framtidens skogar, 

Framtidens lantbruk, Framtidens djurhälsa och djurvälfärd samt Människan i 

framtidens miljöer. Inom dessa plattformar arbetar naturvetare, samhällsvetare, 

humanister och designvetare för att tillsamman med sektorsföreträdare identifiera 

forskningsbehov, samt göra tvärvetenskapliga analyser och synteser. Framtidens 

skogar (Future forests) finansieras av Mistra, SLU, Umeå universitet, Skogforsk 

och organisationer från den svenska skogssektorn medan övriga plattformar 

finansieras av SLU. Dessa och andra program i SLU:s forskning har också 

genererat kunskap om åtgärder för klimatanpassning inom jord- och skogsbruk, 

djurhållning och bebyggd miljö. 

  

http://www.slu.se/heureka
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3. Vad ser SLU som önskvärda satsningar för att stödja 

klimatanpassning där SLU:s miljöanalys kan bidra? 

SLU:s fortlöpande miljöanalys skulle kunna stödja arbetet med klimatanpassning 

genom att i än större utsträckning ta fram beslutsunderlag som både belyser 

resursutnyttjande och miljökonsekvenser. Efterfrågan från myndighetshåll på den 

här typen av underlag är fortsatt stor och SLU försöker möta denna efterfrågan på 

olika sätt. SLU deltar bland annat som en mycket aktiv part i internationella 

havsforskningsrådet, ICES, som arbetar för att tillhandahålla vetenskapligt väl 

grundade underlag om hållbar användning av marina resurser och marina 

ekosystem. SLU vill som exempel vidareutveckla verktyget för att analysera 

kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning (FyrisCost) och fortsätta arbetet med 

en landskapssimulator inom ramen för programmet Skogliga hållbarhetsanalyser 

(Heureka-systemet).  

SLU:s i många fall långa tidsserier av stickprovsinsamlade data utgör en viktig 

grund för klimatanpassningsarbetet genom att de kan användas för att analysera 

olika frågeställningar på nationell nivå. Data har oftast inte den detaljeringsgrad 

som behövs för att användas på läns- eller kommunnivå men mönster som urskiljs 

på nationell nivå kan ändå utgöra vägledning i arbete regionalt och lokalt. Genom 

samordning av nya regionala övervakningsprogram med befintliga nationella 

program kan stickprovet förtätas där det behövs, vilket innebär effektiv samordning 

när det gäller t.ex. datainsamling, datalagring och analyser. 

Det finns även kompetens och ett stort intresse inom universitetet att utveckla 

verksamheten genom att använda nya metoder. Data insamlade i pågående 

laserskanning av Sverige innebär att areellt täckande data kan kombineras med 

SLU:s fältdata. SLU tar bl.a. fram heltäckande skogliga grunddata på uppdrag av 

Skogsstyrelsen. I ett annat arbete vid SLU har den nya höjdmodellen använts för att 

modellera jorderosion på fältskala i jordbruket i samband med höga vattenflöden. 

Andra metoder som kommer att vara viktiga i framtiden är ”environmental” DNA, 

e-DNA, som till exempel kan användas för att detektera främmande arter i akvatisk 

miljö samt DNA-sekvensering och DNA-”barcoding” som används för att 

analysera artsammansättningar och identifiera arter. 

Långsiktig basfinansiering skulle gynna SLU:s miljöanalysverksamhet 

Det finns idéer och kompetens inom SLU på hur SLU:s fortlöpande miljöanalys 

och forskning i större utsträckning kan inriktas mot fördjupade analyser, synteser 

och prognoser, men incitament till mer myndighetssamverkan behöver utvecklas.  

Ett grundläggande problem för SLU:s fortlöpande miljöanalys är att det saknas en 

långsiktig basfinansiering att planera och utveckla verksamheten ifrån. I SLU:s 

budgetunderlag 2015 - 2017 äskas därför stegvis ökade anslag. Med nuvarande 

anslagsnivå finns i princip inget utrymme att exempelvis medfinansiera en större 

myndighetssamverkan rörande åtgärder för klimatanpassning vid förvaltningen av 

våra naturresurser. 



Tabell 21 Översikt över de nio miljöanalysprogrammen, hur de relaterar till nationella miljökvalitetsmål, större uppdrag och datavärdskap inom 
programmet, samt nationell och internationell samverkan och rapportering. Tabellen visar även totala intäkter per program och fördelning av 
de särskilda medel som anvisats i klimat- och energipropositionen 2009

Program
Ansvarig fakultet

Nationella miljökvalitetsmål/
större uppdrag och datavärdskap Nationell samverkan

Internationell samverkan 
och rapportering

Intäkter totalt
Särskilda medel

Skog 67 mnkr

S-fakulteten Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, 
Begränsad klimatpåverkan/
Sveriges Officiella Statistik om skog, 
Markinventeringen, Integrerad monitoring, 
Viltskadecenter

Jordbruksverket, Länssty-
relserna, Naturvårdsverket, 
Skogsstyrelsen, Svenska 
Jägareförbundet

E-forest, FAO, Eurostat, European 
Forest Data Centre, ENFIN, Forest 
Europe, EU:s art- och habitatdirek-
tiv, FN:s luftvårdskonvention, klimat-
rapportering (se program Klimat)

7 500 tkr

Jordbrukslandskap 30 mnkr

NL-fakulteten Ett rikt odlingslandskap/
Nationell Inventering av Landskapet i 
Sverige (NILS)

Jordbruksverket, Naturvårds-
verket

EEA, EU:s art- och habitatdirektiv, 
uppföljning av EU:s jordbrukspolitik 
CAP

3 205 tkr

Sjöar och vattendrag 26 mnkr

NL-fakulteten Levande sjöar och vattendrag/
myndighetsstöd, nationellt datavärdskap 
för sjöar och vattendrag

Havs- och vattenmyndig-
heten, Jordbruksverket, 
Länsstyrelserna, Naturvårds-
verket, Skogsstyrelsen, SCB

EEA, Eionet, EU:s miljödirektorat, 
EU:s ramdirektiv för vatten, EU:s 
art- och habitatdirektiv, HELCOM, 
ICES, OSPAR

2 860 tkr

Bebyggd miljö 2,5 mnkr

LTJ-fakulteten God bebyggd miljö, Ett rikt odlingsland-
skap

Boverket, kommuner, 
Länsstyrelserna, LRF, Natur-
vårdsverket, Riksantikvarie-
ämbetet, Trafikverket

Europeiska landskapskonventionen, 
FN:s barnkonvention

2 050 tkr

Klimat 6 mnkr

S-fakulteten Begränsad klimatpåverkan/
mätstation i Svenska ICOS, databas för 
internationell klimatrapportering

IVL, Jordbruksverket, Natur-
vårdsverket, Skogsstyrelsen, 
SMHI

EU:s monitoringmekanism, Euro-
pean Phenology Network, FN:s 
klimatkonvention och Kyotoprotokol-
let, ICOS, växthusgasprognoser för 
sektorn LULUCF, SMED. Stöd till 
regeringen i klimatförhandlingar.

4 850 tkr

Biologisk mångfald 130 mnkr

NL-fakulteten Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmar-
ker, Storslagen fjällmiljö/
Svenska artprojektet och Nationalnyckeln 
till Sveriges flora och fauna, Svenska Li-
feWatch, nationellt datavärdskap för arter

Havs- och vattenmyndig-
heten, Jordbruksverket, 
Länsstyrelserna, Naturvårds-
verket, Skogsstyrelsen

CAFF, EU:s art- och habitatdirektiv, 
EU:s fågeldirektiv, European Centre 
for Nature Conservation, ETC-BD, 
GBIF Sweden, Global Taxonomy 
Initiative, IUCN, Konventionen om 
biologisk mångfald, LifeWatch, 
Planta Europa

2 890 tkr

Övergödning 15 mnkr

NL-fakulteten Ingen övergödning/
nationellt datavärdskap för jordbruksmark

Jordbruksverket, Natur-
vårdsverket, Vattenmyndig-
heterna

EU:s ramdirektiv för vatten, EU:s 
marina direktiv, EU:s nitratdirektiv, 
SMED (rapportering till EEA HEL-
COM, OSPAR)

5 200 tkr

Försurning 11 mnkr

NL-fakulteten Bara naturlig försurning, Levande sjöar 
och vattendrag/Integrerad kalknings-
effektuppföljning (IKEU)

Naturvårdsverket, Skogs-
styrelsen

FN:s luftvårdskonvention, RE-
FRESH, WISER

2 100 tkr

Giftfri miljö 17 mnkr

VH-fakulteten Giftfri miljö/
nationell pesticidövervakning

Jordbruksverket, KemI, Livs-
medelsverket, Naturvårds-
verket, Skogsstyrelsen, SVA

Baltic COMPASS, EEA, EU:s 
ramdirektiv för vatten, EU:s direktiv 
om växtskyddsmedel, FN:s luftvård-
skonvention

7 485 tkr

NL-fakulteten Kompetenscentrum för kemiska bekämp-
ningsmedel – CKB

Jordbruksverket, KemI, Livs-
medelsverket, Naturvårds-
verket, LRF, SGU, Svenskt 
växtskydd, Vattenmyndig-
heterna

EEA, EU:s ramdirektiv för vatten, 
EU:s direktiv om växtskyddsmedel, 
uppföljning av EU:s jordbrukspolitik 
CAP

5 000 tkr

Gemensamt 14 mnkr

/Övergripande projekt: fjärranalys, 
landskaps-visualisering, dataportal

Lantmäteriet, Naturvårdsver-
ket, Rymdstyrelsen, Skogs-
styrelsen, SMHI

GEO, GMES 1 160 tkr

/Verksamhetsstöd 1 327tkr

Summa särskilda medel 45 627tkr

45SLU Årsredovisning 2011 Dnr: SLU ua Fe.2012.1.4-474

goranad
Maskinskriven text
SLU.ua. 2014.2.6-1837 Bilaga A

goranad
Maskinskriven text

goranad
Maskinskriven text



Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat 

SMHI Klimatologi Nr 12, 2015 

 

Bilaga 18. Konsekvenser av huvudförslagen i kapitel 3 



  1(13) 

 

Bilaga 18. Konsekvenser av huvudförslagen i kapitel 3  

Här följer en översiktlig bedömning av hur var och en av huvudförslagens i kapitel 3 

bidrar till samhällsekonomisk effektivitet, kostnadseffektivitet och om det finns 

samhällsgrupper som gynnas eller missgynnas av förslaget.  

 

Förslag 3:1 Sverige deltar aktivt i arbetet med att säkerställa att samarbete inom EU 

stödjer medlemsländernas arbete med klimatanpassning. Speciellt verkar Sverige för 

ökad användning av EU-fonder till klimatanpassning. En nationell strategi och 

handlingsplan tas fram med utgångspunkt från EU:s klimatanpassningsstratgi. Rutiner 

för uppföljning etableras. 

Samhällsekonomisk effektivitet 

En nationell strategi och handlingsplan för att bidra till att nå EU:s 

klimatanpassningsstrategi ger riktning även för lokala åtgärder.  Om det nationella 

målet som tas fram ligger i linje med vad som kan antas vara samhällsekonomiskt 

optimalt (leder till att den samhällsekonomiska nyttan med att minska samhällets 

sårbarhet åtminstone är lika stor som kostnaderna) skulle man kunna uttala sig om att 

de åtgärder som bidrar till målet också är samhällsekonomiskt effektiva.   

Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet 

Att ett nationellt klimatanpassningsmål tas fram och följs upp är i sin tur en 

förutsättning för att veta något om de underliggande åtgärderna kan bedömas vara 

samhällsekonomiskt kostnadseffektiva. Utan tydligt mål kan man inte uttala sig om 

samhällsekonomisk kostnadseffektivitet.  

Kostnad  

Det finns en initial kostnad hos berörda myndigheter att utreda och förankra en 

nationell strategi inklusive nationellt mål för klimatanpassning. Underlag till strategin 

och handlingsplanen föreslås tas fram av en nyinrättad nationell expertkommitté för 

klimatanpassning, vars arbete leds av Nationellt kunskapscentrum vid Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut. Därefter finns årliga kostnader för att 

genomföra och följa upp fattade beslut.   

Nytta för samhället 

Ger styrning i beslut om enskilda lokala åtgärder. En strategi skapar möjligheter att få 

synergieffekter då planerad koordinering av åtgärder kan göras inom Sverige och även 

inom EU. 

Rättvisa  

Kostnaden för förslaget bärs av staten och nyttan tillfaller dagens och kommande 

generationer.  
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Förslag 3:2 Kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI får i uppdrag att, 

tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, koordinera svensk 

medverkan i implementering av en gemensam klimatanpassningsstratgi för 

Östersjöregionen.  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bidrar specifikt till 

frågor som rör samarbete kring arbete med naturolyckor.  

Uppdraget innebär även ett svenskt stöd till Council of the Baltic Sea States för 

koordinering av klimatanpassning i Östersjöregionen.  

 Samhällsekonomisk effektivitet 

Beredskap för klimatförändringar är en internationell angelägenhet. Den nationella 

strategi som ska föreslås tas fram i föreslag 3:1 kan få draghjälp om angränsande 

regioner inför liknande mål och handlingsplaner.  

 Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet 

För att åstadkomma de synergieffekter som eftersträvas behöver samverkan och 

koordinering göras även med den nationella samordningen (se förslag 3:7) och med 

den internationella samverkan som föreslås ledas av en departementsöverskridande 

forum (se förslag 3:4). 

Kostnaden per år för detta uppskattas till ca 300 000 kronor för Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut och 100 000 kronor för Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap. 

Nyttan för samhället är indirekt och består av effektivitetsvinster, vilket i sin tur är en 

konsekvens av att koordinering och samverkan finns mellan klimatstrategier inom 

geografiskt närliggande områden. Mer skulle kunna åstadkommas för mindre medel. 

Utan koordinering finns risken att dubbelarbete görs eller att till och med 

kontraproduktiva åtgärder tas fram (t ex inom ett storregionalt avrinningsområde).  

Rättvisa 

Förslaget bekostas av skattebetalarna idag och nyttan tillfaller eventuellt samma 

skattekollektiv eller framtida generationer.  
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Förslag 3:3 En kontaktpunkt för klimatanpassning utses inom de departement som 

berörs av klimatanpassning. Dessutom etableras ett departementsöverskridande forum. 

Syftet är att säkerställa en tvärsektoriell klimatanpassningspolitik. En viktig del av detta 

är att klimatanpassning integreras i uppdrag till nationella myndigheter.  

Samhällsekonomisk effektivitet 

För att åstadkomma effektiv samordning mellan internationella- nationella-regionala-

lokala parter krävs en enighet om att den strategi som föreslås i förslag 3:1 följs. Det 

skulle kunna kräva en huvudkoordinator. Det kan vara värdefullt att klargöra vilket 

organ som håller i taktpinnen; den nationella samordnaren (förslag 3:7) eller detta 

föreslagna departementsöverskridande forum.  

Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet 

Om den departementsöverskridande samordningen ser som sin uppgift att driva på 

arbetet med att fullfölja den strategi som föreslås tas fram i förslag 3:1 finns 

förutsättningar för att detta bidrar till att strategin får en hög grad av 

kostnadseffektivitet, det vill säga att förutsättningar finns för att säkerställa att den för 

samhället billigaste vägen mot målet kan uppnås. 

Den årliga kostnaden för förslaget består främst av arbetstid för kontaktpersonerna på 

berörda departement. De nya arbetsuppgifterna sker på bekostnad av andra 

arbetsuppgifter om inte nya medel anslås. 

Nyttan för samhället består av de indirekta effekterna att samordningsvinster kan fås 

genom att svensk klimatpolitik kan hållas samman och att internationell samverkan 

eftersträvas. Syftet med samordningen kan förväntas vara att åstadkomma ett effektivt 

förebyggande klimatanpassningsarbete.  

 Rättvisa  

Regeringen har idag ett sådant samordningsansvar, dock inte så preciserat för 

klimatanpassningsfrågor. 
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 Förslag 3:4 Regeringen tillsätter en nationell expertkommitté som löpande stöd till den 

departementsövergripande koordineringsfunktionen.   

Kommitténs arbete leds av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.   

 Samhällsekonomisk effektivitet 

Ny kunskap kan underlätta genomförandet att nå den mål som föreslås tas fram i 
förslag 3:1.  

Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet 

Utöver kunskapsdelning kan indirekt även en samordning ske mellan den nationella 
koordinatorn (förslag 3:7) och den departementsövergripande 
koordineringsfunktionen. Det är viktigt att roller och ansvar tydliggörs för denna 
intermediära grupp. 

Kostnaden för förslag består främst av arbetstid för expertkommittén och dess 
verksamhetsledare vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.  

Nyttan för samhället består i att ny, kvalitetssäkrad, kunskap föds in som 
beslutsunderlag till regeringen.  

Rättvisa 

Förslag kan ge ett mervärde för de skattemedel inklusive utökade ansvar som föreslås 
läggas på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI (förslag 3:19). Det 
skapas på så sätt en direktkanal till klimatanpassningspolitiken. 
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Förslag 3:5 Berörda sektors- och expertmyndigheter får i uppdrag att utarbeta och följa 

upp nationella mål och handlingsplaner för sina respektive ansvarsområden.  

 Samhällsekonomisk effektivitet 

Detta arbete ligger i linje med det mål som föreslås tas fram i förslag 3:1.  

Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet 

Detta förslag ökar förutsättningarna för att förslag 3:1 får en hög grad av 

kostnadseffektivitet. 

Kostnaden består i att rigga verksamheterna så att dessa nya arbetsuppgifter kan 

omändertas. Initialt behöver utredningar göras inklusive samverkan med myndigheter 

inom närliggande ansvarsområden för att få till även tvärsektoriella mål. Därefter 

behöver uppföljningssystem tas fram och personresurser kompetensutvecklas. Befintliga 

arbetsuppgifter kan trängas ut då dessa arbetsuppgifter inte alltid kan samköras med 

befintlig verksamhet.  

Nyttan för samhället är att klimatanpassningsfrågan omhändertas på ett övergripande 

sätt per ansvarsområde och eventuellt även tvärsektoriellt.  

Rättvisa 

Detta arbete ingår redan idag i myndighetsarbetet, även om inte klimatanpassning varit 

tydligt utpekad.  

 

Förslag 3:6 Berörda sektors- och expertmyndigheter får inskrivet i sina instruktioner att 

de ska initiera, stödja och följa upp klimatanpassningsarbete inom sitt ansvarsområde.  

Se konsekvenserna för förslag 3:5.  
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Förslag 3:7 Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI får 

övergripande ansvar för samordning av nationella myndigheters arbete, samt för 

samordning mellan regionala och nationella myndigheter. Dessutom får myndigheten 

ansvar för samordning av nationella myndigheters kunskapsstöd till länsstyrelser och 

andra aktörer.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bidrar med samordning av att förebygga 

och hantera olyckor och kriser i dagens och framtida klimat.  

Naturvårdsveket bidrar med samordning av klimatförändringsaspekter i 

miljömålsarbetet  

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI etablerar ett gemensamt 

forum för koordinering av de tre myndigheternas nationella samordningsansvar.   

Samhällsekonomisk effektivitet 

Samordning för att nå det gemensamma nationella målet (förslag 3:1) är en viktig 

draghjälp och styrning även för underliggande enskilda verksamheter.  

Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet 

Givet att förslaget är kopplat till det mål och den strategi som föreslås tas fram i förslag 

3:1 är samordning en av förutsättningarna för att målet ska kunna uppfyllas med en hög 

grad av kostnadseffektivitet. Dubbelarbete skulle därmed kunna undvikas och det ökar 

möjligheterna till olika typer av synergieffekter.   

Nya arbetssätt och uppföljningssystem tar resurser från övrig verksamhet på berörda 

myndigheter. Det är viktigt att hänsyn tas till resursbehovet i planering och prioritering 

av myndigheternas arbete. Det är viktigt att förväntningarna på ambitionsnivån är 

tydliggjord och kommunicerad.  

Nyttan för samhället ligger i att samordning minskar risken för dubbelarbete och ökar 

möjligheterna till olika typer av synergieffekter.   

Rättvisa 

Detta arbete ligger i linje med berörda myndigheters övriga åtaganden. 

Samordningsansvaret kopplat till klimatanpassning är däremot nytt. 
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Förslag 3:8 Naturvårdsverket får tillsammans med miljömålansvariga myndigheter i 

uppdrag att se över förutsättningarna att nå miljömålen i tidsperspektivet 2020-2100 

med hänsyn till klimatförändringar.  I uppdraget ingår att bedöma om målen är 

relevanta i ett föränderligt klimat, samt vid behov föreslå förändringar i formuleringar 

av mål, indikatorer och åtgärdsprogram.  Bedömningarna ska ta hänsyn till regionala 

skillnader. 

 Samhällsekonomisk effektivitet 

Klimatförändringar och även klimatanpassningsåtgärder ger följdverkningar för miljö- 

och samhällsmål och det är naturligt att hänsyn ska tas till dessa nya förutsättningar för 

att samhället ska kunna nå uppsatta samhällsmål. 

Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet 

Nya omvärldsförutsättningar behöver omhändertas i arbetet med att uppnå de nationella 

miljökvalitetsmålen och generationsmålet för att miljöarbetet ska kunna bedrivas med en 

hög grad av kostnadseffektivitet.  

Kostnaden ligger i att nya arbetssätt och uppföljningssystem tar resurser från övrig 

verksamhet. 

Nyttan för samhället är att miljömålsarbetet ligger i samklang med de nya 

omvärldsförutsättningarna.  

Rättvisa 

Detta arbete ingår redan idag i myndighetsarbetet, även om inte klimatanpassning varit 

tydligt utpekad. 

 

Förslag 3:9 Miljömålsrådet får i uppgift att väga in effekter av klimatförändringar i sitt 

arbete.  

 Se konsekvenserna för förslag 3:8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8(13) 

 

Förslag 3:10  Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över lagstiftning och 

regelverk så att de är ändamålsenliga för klimatanpassning av Sverige.  

Samhällsekonomisk effektivitet 

Givet att översynen genererar ändringar i lagstiftningen som minskar sårbarheten för 

befintlig och planerad bebyggelse och infrastruktur så är detta en effektiv åtgärd att vidta 

i och med att samhällets sårbarhet för klimatförändringar direkt skulle minska.  

Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet 

Vid hög kostnadseffektivitet för samhället uppnås ett mål till låg kostnad, det vill säga 

eventuella hinder har undanröjts och målet nås utan kostsamma bieffekter. Det är rimligt 

att tro att förslaget att tillsätta är särskild utredare för att se över den befintliga 

lagstiftningen just syftar till att skapa förutsättningar för en arbetsprocess som leder till 

klimatanpassning på ett för samhället kostnadseffektivt sätt.  

Efter en översyn av lagstiftningen gjorts och de berörda aktörerna står inför ett val av 

konkreta klimatanpassningsåtgärder skulle det vara av intresse att utreda vilken åtgärd 

som är mest kostnadseffektiv (når ett mål till lägst kostnad). Givet att man vet något om 

hur ofta ett visst flöde återkommer är det tekniskt möjligt att modellera och beräkna 

sannolikheten för att ett visst område överdäms. Med tekniska lösningar kan risken för 

en ekonomisk skada på objekten på platsen minska. Det vi dessvärre inte vet tillräckligt 

om för att ställa upp en generell riskkostnadsanalys här är hur stor återkomsttid på ett 

visst flöde som är realistiskt att ta med för att beräkna nyttosidan av kalkylen.  Oavsett 

var gränsen skulle gå för vad som skulle vara kostnadseffektivt för samhället att 

förebygga kommer det att vara av intresse att de åtgärder som utredningen mynnar ut i 

kan hantera flöden med korta återkomsttider (upp till 10-20  år).   

Den direkta kostnaden består av att anställa en särskild utredare (eventuellt  inklusive ett 

kansli) som under en period (något eller några år) utreder frågan. Den indirekta 

kostnaden består därefter i att myndighetsutövningen behöver anpassas och nya rutiner 

tas fram.  

Nyttan för samhället när relevanta regelförändringar genomfört är att 

myndighetsutövningen (handläggning, prövning, tillsyn) blir mer ändamålsenlig i ett 

långsiktigt perspektiv då hänsyn tas till klimatförändringarna. Det förväntas i sin tur leda 

till att skadekostnaderna blir lägre än vad de annars skulle ha varit, till exempel vad 

gäller minskat antal skador på källare och infrastruktur, (inklusive avbrott av 

samhällsviktig verksamhet (till exempel på grund av elavbrott). 

Rättvisa  

Översynen syftar till att ta ett nationellt grepp över den lagstiftning kopplad till 

planlagda områden som är sårbara för klimatförändringar. Nyttan skulle fördelas över 

samhällets alla aktörer, likaså engångskostnaden för den särskilda utredaren som skulle 

bekostas av statliga medel. De administrativa kostnaderna inklusive arbetsinsatserna av 

de förmodade lagändringarna kommer att läggas på prövningsmyndigheterna, 

tillsynsmyndigheter och sökanden.  
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Förslag 3:11  Länsstyrelserna får regionalt samordningsansvar för 

klimatanpassningsarbetet i länen. I arbetet ingår stöd till och samordning mellan 

kommuner och andra aktörer i länet, samt samordning med nationella myndigheter.  

Länsstyrelserna ska följa upp sina handlingsplaner, samt bidra till nationell 

rapportering och uppföljning.  

Se konsekvenserna för förslag 3:7 

 

Förslag 3:12 Nationell finansiering ges till kommuner för en tidsbegränsad samordnad 

funktion för klimatanpassning.  Kostnaden uppskattas till 1 miljon kronor per kommun 

och år för en period på ca 3 år per kommun. Kommunerna ska årligen redovisa hur 

medlen har använts och vilka resultat som de lett till.  

 

Se konsekvenserna för förslag 3:7. Det är av särskilt intresse att koordinera förslag 3:7 

och 3:12 så att inget dubbelarbete utförs. 

 

 Förslag 3:13  Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI får i 

uppdrag att koordinera arbete med att identifiera prioriterade behov av forskning och 

utveckling, databaser, verktyg och stöd, samt föra dialog med forskningsfinansiärer. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i uppdrag att bidra genom 

prioriteringar som görs inom Nationell plattform för arbete med naturolyckor, samt 

genom att beställa forskning inom området samhällsskydd och beredskap.     

Naturvårdsverket får i uppdrag att bidra genom samordning av prioriteringar kopplade 

till miljömålsarbetet.  

 Se konsekvenserna för förslag 3:8 

 

 Förslag 3:14  Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI får i 

uppdrag att föra dialog med forskningsfinansiärer kring behov av sektorsöverskridande 

forskning och utveckling, inklusive databaser, verktyg och stöd. 

 

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI får i uppdrag att rapportera 

prioriterade sektorsöverskridande forsknings- och utvecklingsbehov till den nationella 

klimatanpassningskommittén samt till regeringen, som underlag till utformning av 

regeringsuppdrag, samt till forskningspropositionen för 2017-2020.  

 Se konsekvenserna för förslag 3:8 
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Förslag 3:15: Regeringen ser i budgetarbete över hur prioriterade behov kopplade till 

tillgängliggörande av kunskap, databaser, beslutstöd samt prognos- och varningssystem 

kan integreras i regeringsuppdrag.  Det departementsöverskridande forum som beskrivs 

i förslag 3:3 säkerställer att klimatanpassningsaspekter inkluderas i fler 

regeringsuppdrag än de som berör medel som är direkt avsatta för klimatanpassning 

(anslag 1:10).    

 Se konsekvenserna för förslag 3:8 

 

 Förslag 3:16  Nationellt kunskapscentrum centrum för klimatanpassning vid SMHI får i 

uppdrag att tillgängliggöra befintliga verktyg och stöd för klimatanpassningsarbete.    

 

Dessutom får centrumet i uppdrag att identifiera ytterligare behov av verktyg och stöd 

med fokus på sektorsöverskridande frågor.  

 Se konsekvenserna för förslag 3:8 

  

Förslag 3:17  Verktygslådor och andra beslutsstöd ska inkluderas i Nationellt 

kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI:s dialoger med regeringen, 

forskningsråd och den nationella klimatanpassningskommittén, kring prioritering av 

kunskapshöjande insatser (förslag 3:14) 

 Se konsekvenserna för förslag 3:8 

 

Förslag 3:18  Arbetet vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI 

med den nationella klimatanpassningsportalen stärks genom att flera myndigheter, men 

även näringslivets branschorganisationer, ansluter sig till samarbetet.  

 Se konsekvenserna för förslag 3:7 

 

Förslag 3:19 Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI får från och 

med 2016 ett utökat ansvar enligt förslagen ovan.  

  

 I samband med att ansvarsområdet för centrumet utökas, får centrumet långsiktig 

finansiering. 

  

Driften av centrumet skrivs in i instruktionen för Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut. Kostnaden för att driva ett utökat centrum bedöms initialt till 12 

miljoner kronor per år. På sikt ser vi dock att det utökade ansvaret kan leda till behov 

av ytterligare finansiering. 

  Se konsekvenserna för förslag 3:8 
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Förslag 3:20 Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att under 2015, i samråd med andra 

berörda myndigheter, ta fram ett förslag på ett nationellt kompetenscentrum för 

klimatanpassning och kulturmiljöfrågor i ett förändrat klimat.  

Folkhälsomyndigheten, tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt får i 

uppdrag att under 2015, i samråd med andra berörda myndigheter, ta fram ett förslag 

på ett nationellt kompetenscentrum för hälsofrågor och klimatanpassning. 

 Livsmedelsverket får, från och med 2016, långsiktig finansiering för att, tillsammans 

med andra myndigheter och berörda aktörer, bygga upp och driva ett nationellt 

kompetenscentrum för stöd, utbildning och utvecklingsarbete för dricksvatten-

försörjning i ett förändrat klimat.  Kostnaden uppskattas till 8 miljoner per år och 

inkluderar även VAKA-gruppens stöd till krishantering till kommuner och bolag.   

Jordbruksverkets får, från och med 2016, långsiktig finansiering för att, tillsammans 

med andra myndigheter och berörda aktörer, bygga upp och driva ett nationellt 

kompetenscentrum för jordbrukets vattenhushållning i ett förändrat klimat. Kostnaden 

uppskattas till 5 miljoner per år.  

 Statens geotekniska institut får i uppdrag att under 2015, i samråd med andra berörda 

myndigheter och andra aktörer, ta fram ett förslag på ett nationellt tematiskt 

kompetenscentrum för hållbart markbyggande i ett förändrat klimat.  

  Se konsekvenserna för förslag 3:8 

 

Förslag 3:21: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI får i uppdrag 

att, genomföra en rikstäckande kartläggning av grundskole-, gymnasium- samt 

universitets- och yrkesutbildningar där klimatanpassningsperspektivet är eller bör vara 

en del av undervisningen, samt att baserat på detta ge rekommendationer till universitet 

och Skolverket.  

 Se konsekvenserna för förslag 3:8 
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Förslag 3:22 Tillsätt en särskild utredare med uppdrag att ge förslag på hur framtida 

arbete med anpassning till klimatförändringar kan och bör finansieras och hur ansvaret 

bör fördelas mellan stat, kommun och enskild. Utredningen bör även se över om 

samhällets försäkringsskydd i sin nuvarande utformning är tillräckligt för att klara av 

de skadekostnader som kan följa av ett förändrat klimat och i vilken utsträckning det 

stimulerar klimatanpassning. 

Samhällsekonomisk effektivitet 

Det är önskvärt att finansieringen av klimatanpassningsåtgärder i sig blir styrande så att 

fler klimatanpassningsåtgärder kommer till stånd. 

Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet 

Att på ett enkelt sätt kunna säkerställa finansiering för prioriterade 

klimatanpassningsåtgärder är en viktig förutsättning för att den strategi som föreslås som 

förslag 3:1 ska präglas av en hög grad av kostnadseffektivitet.  

Den direkta kostnaden består av att anställa en särskild utredare (eventuellt inklusive ett 

kansli) som under en period utreder frågan.  

Nyttan för samhället blir om etablerade finansieringsprinciper klargörs och används att 

fler förebyggande insatser görs så att färre (och för samhället förmodat dyrare) 

skadekostnader behöver tas. 

Rättvisa 

Hur ansvaret bör fördelas mellan olika aktörer ingår i den föreslagna utredningen. 
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Förslag 3:23: Anslaget för skydd mot naturolyckor (2:2) behålls, samt utökas fram till 

att nya finansieringsformer trätt i kraft. 

Regeringen ser över definitionen av vad medlen kan sökas för (nu begränsat till skydd 

mot översvämningar, ras och skred) så att även skydd mot andra typer av naturolyckor 

och eventuellt även andra typer av klimatanpassningsåtgärder kan finansieras.  
Samhällsekonomisk effektivitet 

Genom att säkerställa att det finns finansiering för prioriterade anpassningsåtgärder 

(utifrån den definition som Regeringen finner lämplig) är ett viktigt led i arbetet att 

minska samhällets sårbarhet för klimatförändringar.  

Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet 

Rent generellt är det oftast billigare att förebygga än att hantera skadorna och utifrån det 

man vet om klimatförändringarna gäller detta i synnerhet för klimatanpassningsåtgärder. 

Sannolikheten för att en klimatrelaterad skada ska inträffa lokalt ökar för varje år. 
Storleken på de förväntande skadorna antas också bli allt större globala ökningar som 

uppnås. Detta medför att det inledningsvis kan upplevas som svårmotiverat att satsa på 

klimatanpassningsåtgärder då sannolikheten för en skada är förhållandevis låg och 

skadekostnaden begränsad, men att troligtvis kommer det inte att ta så många år innan 

både sannolikheten för en klimatrelaterad skada är hög och att skadekostnaderna blir 

omfattande. Det finns inget som tyder på att det skulle vara samhällsekonomiskt 

gynnsamt att avvakta med att investera med klimatanpassningsåtgärder. Tills att den 

utredning om finansieringsprinciper som föreslås i förlag 3:22 är klar och 

finansieringslösningarna trätt i kraft är det därför kostnadseffektivt att säkerställa att 

prioriterade klimatanpassningsåtgärder kommer till stånd.    

Rättvisa 

Allmänna medel kommer att användas för att bekosta lokala åtgärder. Hur dessa medel 

fördelas över skattekollektivet och vilka åtgärder som kan ta del av dessa tillfälliga 

medel avgörs av den medelsfördelning och av de prioriteringskriterier som Regeringen 

föreslås fastställa. 

 




