Handlingsplan Klimatanpassning
Länsstyrelsen Östergötland

Handlingsplan Klimatanpassning Länsstyrelsen Östergötland, Löpnummer: 2021-2
Författare
Kontakt
Omslagsfoto
Kartmaterial
ISBN
Diarienummer
Upplaga

Caroline Rydholm och Magnus Mateo Edström
Enheten för energi och klimat, ostergotland@lansstyrelsen.se
Magnus Mateo Edström, Länsstyrelsen Östergötland
Medgivandetexter hittar du på intranätet
978-91-89339-07-1
424 20044-20
Enbart digital upplaga

© Länsstyrelsen Östergötland år

Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3, 581 86 Linköping
Växel: 010-223 50 00
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se

2 Handlingsplan Klimatanpassning Länsstyrelsen Östergötland

Förord/sammanfattning
Människan har genom sina aktiviteter påverkat klimatet och ser ut att fortsätta
påverka klimatet under lång tid framöver. Vi behöver både minska vår
klimatpåverkan och anpassa oss till ett klimat som har förändrats och som fortsätter
att förändras. Denna handlingsplan beskriver hur klimatförändringen påverkar
Östergötland, hur vi behöver anpassa oss och vilka mål, åtgärder och aktiviteter
Länsstyrelsen Östergötland har för avsikt att arbeta med under perioden 2021-2025.
Handlingsplanen har avgränsats till att fokusera på de klimateffekter som bedömts ha
störst risk att leda till allvarliga negativa samhällseffekter. För att göra det urvalet
genomfördes en klimat- och sårbarhetsanalys med bred medverkan från
Länsstyrelsens olika verksamheter. Analysen ledde fram till tre fokusområden –
vatten, biologiska/ekologiska effekter, samt hög lufttemperatur.
Handlingsplanen svarar upp på det krav på myndigheters klimatanpassningsarbete
som ställs i Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.
Sedan tidigare finns en regional handlingsplan för klimatanpassning som togs fram
2014. Den har en betydligt bredare omfattning och har fortfarande sin giltighet
framför allt som ett värdefullt kunskapsunderlag. Även om den här handlingsplanen i
huvudsak har ett internt anslag, där det endast finns tydliga mål och åtgärder riktade
mot Länsstyrelsen, är en stark förhoppning att dokumentet kan inspirera andra
aktörer i länet att klimatanpassa sin verksamhet. Den process som använts för
framtagande av denna handlingsplan kan med fördel användas för vilken
organisation som helst. Läsaren kan också ta ställning till om de fokusområden som
vaskats fram även är relevanta för den egna verksamheten, eller om det är andra
klimateffekter som har högre prioritet. En förhoppning är också att handlingsplanen
kan inspirera till samverkan och samarbete. Eftersom klimatförändringen påverkar
hela samhället, behöver vi ta oss an klimatanpassningsutmaningen tillsammans.
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Introduktion
Den globala medeltemperaturen i atmosfären har ökat ca en grad sedan förindustriell
tid. I Sverige är motsvarande ökning ca två grader. Ökningen beror till allra största
del på mänsklig aktivitet, såsom ändrad markanvändning och förbränning av fossila
bränslen, som orsakar en ökning av växthusgaser, som leder till en ökad
växthuseffekt. Klimatförändringen påverkar vårt samhälle globalt, nationellt,
regionalt och lokalt samt har en avgörande betydelse för möjligheten att nå ekologisk,
social och ekonomisk hållbarhet. Samhället behöver anpassas till ett förändrat klimat
samtidigt som utsläppen av växthusgaser måste minska för att dämpa
klimatförändringen. Det här dokumentet beskriver hur klimatförändringen påverkar
Östergötland, vilka risker och sårbarheter som bedöms vara mest allvarliga och vad
som behöver göras för att minska dessa risker genom att anpassa samhället till ett
förändrat klimat.

Definitioner
Begrepp

Betydelse

Klimatanpassning

Åtgärder som syftar till att skydda miljön,
människors liv och hälsa samt egendom genom
att samhället anpassas till de konsekvenser som
ett förändrat klimat kan medföra.
Förändringar i klimatet ger upphov till
klimateffekter. Exempel på klimateffekter är
förändringar i årsmedeltemperatur, antal dagar
med värmebölja, intensitet i skyfall och antal
dagar med låg markfuktighet.
Klimateffekter som uppstår i Östergötlands län.
Klimateffekter som uppstår utanför
Östergötlands gränser. Kan exempelvis handla
om klimatflyktingar och ändrade globala
förutsättningar för livsmedelsförsörjning och
handel.
Klimateffekterna kan ge upphov till
samhällskonsekvenser. Exempel på
samhällskonsekvenser är översvämningar som
hotar samhällen, ras och skred som påverkar
infrastruktur samt brister i vattenförsörjning
för industri. I den nationella strategin för
klimatanpassning har vissa
samhällskonsekvenser lyfts som prioriterade
utmaningar.
En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg i
en kedja för att reducera risker, minska
sårbarheter och förbättra samhällets förmåga
att förebygga, motstå och hantera kriser och
extraordinära händelser. Samtliga statliga
myndigheter, kommuner och regioner ska
enligt lagar och förordningar ta fram en riskoch sårbarhetsanalys.

Klimateffekt

Direkta klimateffekter
Indirekta klimateffekter

Samhällskonsekvenser

Risk- och
sårbarhetsanalys
(RSA)
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Klimat- och
sårbarhetsanalys
(KSA)

Fokusområden

Myndighetsmål

Klimatrefugie

Regionala
sektorsmyndigheter

Risk
Älvgrupp

Klimatförändringens påverkan på
myndighetens verksamhet utreds i en klimatoch sårbarhetsanalys. Klimat- och
sårbarhetsanalysen ska ligga till grund för
klimatanpassningsarbetets inriktning och
utformning.
Fokusområden är de klimateffekter som vaskats
fram i klimat- och sårbarhetsanalysen som de
mest prioriterade att fokusera på i denna
handlingsplan.
8 § i Förordning (2018:1428) om myndigheters
klimatanpassningsarbete lyder ” Myndigheten
ska ta fram aktuella myndighetsmål för sitt
arbete med klimatanpassning”. Med
myndighetsmål avses i denna handlingsplan
övergripande klimatanpassningsmål för
Länsstyrelsen Östergötland.
En klimatrefugie är ett område där effekten av
klimatpåverkan bedöms som liten jämfört med
omkringliggande områden. Ett sådant område
skulle därför kunna bidra till att bevara arter
som annars riskera att försvinna helt.
Regionala sektorsmyndigheter är myndigheter
med tydlig regional närvaro. Exempel på
sådana myndigheter är Trafikverket,
Lantmäteriet, Polisen, Skogsstyrelsen och
Försvarsmakten.
Produkten av sannolikhet och konsekvens.
I Östergötland finns en älvgrupp för Motala
ström. Syftet med älvgruppen är att ha ett
forum för samarbete mellan och samordning av
berörda intressenter inom vattendragets
avrinningsområde i frågor om vattennivåer och
flöden. Samarbetet ger ökade kunskaper om
berörda parters ansvar, funktion och kapacitet.
Gruppen agerar både i krissituation och genom
förebyggande åtgärder.

Klimatförändringens effekter i Östergötland
Direkta effekter
Enligt SMHI (ref. nr 1) kommer Östergötland få ett klimat som är varmare, blötare
och torrare framöver. Årsnederbörden kommer öka, främst under vinterhalvåret.
Risken för torka under sommaren blir större på grund av högre temperatur med ökad
avdunstning. Risken för ett mer extremt väder ökar vilket gör att risken för
värmeböljor, längre torrperioder men också skyfall och långvariga regn ökar. Varmare
vintrar med kortare period av snötäcke gör att den hydrologiska regimen ändras.
Vårfloden minskar eller försvinner, medan det kan bli högre vattenflöden under
vintern.
Risken för översvämningar ökar från naturliga vattendrag och sjöar men också genom
att havets nivå stiger. Översvämningsrisken blir också större från kraftiga skyfall, det
kan särskilt orsaka problem i tätorter som inte har dagvattensystem som är
dimensionerade för så stora regnmängder. De senaste analyserna från SMHI (ref. nr
2) visar att skyfallen ser ut att bli betydligt kraftigare i framtiden än vad som hade
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beräknats för bara några år sedan. I takt med att risken för översvämningar ökar, blir
också risken för ras, skred och erosion större.
Längre perioder av torka kan innebära stora utmaningar för flera delar av samhället;
dricksvattenförsörjning, jord- och skogsbruk, industrins behov av processvatten och
kylvatten, men också för allt levande i vatten. För skogen kan torkan innebära sämre
tillväxt men också större risk för sjukdomar och angrepp från skadedjur. Dessutom
tillkommer en ökad brandrisk.
Risken för värmebölja har redan blivit större och kommer fortsätta öka i ett förändrat
klimat. Längre perioder av höga temperaturer kan orsaka olika hälsoproblem eller
ökad dödlighet. Enligt Folkhälsomyndigheten var överdödligheten 700 personer i
Sverige under sommaren 2018, vilket kan kopplas ihop med den långvariga värmen
det året. Tätorter har en särskild utmaning då områden med mycket betong och asfalt
kan ge upphov till så kallade urbana värmeöar med betydligt högre temperaturer än
områden med mycket vegetation.
Ett klimat med högre temperatur i luft och vatten samt mer extrem väderlek kan ge
stora störningar i ekosystemen. Vissa växt- och djurarter har svårt att hinna anpassa
sig och hitta rätt livsmiljöer, medan andra arter kan gynnas och bli stora i antal.
Klimatzonerna rör sig norrut i en takt av 11 meter per dygn (ref. nr 3). I akvatiska
ekosystem kan kallvattenarter ha svårt att anpassa sig till högre vattentemperatur.
Östersjön blir dessutom sötare genom att tillrinningen av sötvatten bedöms öka.
Klimatförändringen pågår här och nu och kommer att pågå under lång tid framöver.
Även om utsläppen och så småningom klimatet stabiliseras kommer effekten av
klimatförändringen att märkas under mycket lång tid. Havets höjning kommer
exempelvis att pågå under flera hundra år framåt i tiden.

Utsläpp från fabrik i solnedgång.
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Indirekta effekter
Klimatfrågan är global och bristande klimatanpassningsförmåga internationellt
påverkar Sverige och Östergötland. Omkring 600 miljoner människor på jorden bor i
kustnära trakter som riskerar att drabbas av den pågående och accelererande
havsnivåhöjningen. Vissa områden och i en del fall hela länder riskerar att hamna
under vatten. Generellt ger klimatförändringen effekten att torra områden blir torrare
och blöta områden blir blötare. Det kan i ett globalt perspektiv skapa stora problem
med försörjning av livsmedel och dricksvatten. Det kan också skapa stora störningar i
de globala handelsmönstren. I en global värld påverkar allt detta även oss i
Östergötland. Näringslivet är ofta beroende av globala underleverantörer eller så är
man själv underleverantör till ett företag utomlands. När det blir svårare eller
omöjligt att bo kvar på vissa områden på jorden kan det skapa ett migrationstryck
som även kan märkas här. Brist på mat och vatten kan också vara en grogrund för
konflikter som i sin tur kan leda till migration. I klimatförändringens spår ökar också
risken för nya sjukdomar och epidemier som kan drabba både djur och människor.

Visioner och mål
Det övergripande målet med länsstyrelsens arbete med klimatanpassning är att bygga
ett robust samhälle anpassat till dagens och framtidens klimat. En väl genomförd
klimatanpassning av samhället är en grundförutsättning för att kunna nå
länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland.
Utifrån genomförd klimat- och sårbarhetsanalys och prioritering av åtgärder blir ett
mer konkret mål att samhälle och näringsliv ska utvecklas i en robust riktning för att
kunna stå emot perioder av både torka, väta och långvariga värmeböljor.
Klimatanpassningsarbetet skall också ge ökad kunskap om effekter av ett klimat i
förändring.
Utifrån den övergripande visionen och målsättningarna har specifika mål och
aktiviteter brutits ut för den femårsperiod som den här handlingsplanen gäller. Detta
specificeras mer under avsnitt ”Åtgärder för genomförande i länet”, samt i Bilaga 1.

Ansvar, roller och nätverk
Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning av samhället styrs av förordning
(2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Enligt förordningen ska
länsstyrelsen inom sitt ansvarsområde initiera, stödja och utvärdera arbetet med
klimatanpassning. Den statliga egendom som länsstyrelsen förvaltar och underhåller
har länsstyrelsen också ansvar för att klimatanpassa. Länsstyrelsen ska:
1. initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete
2. analysera hur länet och vid behov angränsande län påverkas av
klimatförändringarna
3. stödja och följa upp regionala sektorsmyndigheters
klimatanpassningsarbete
4. bidra till och ta fram underlag för ökad kunskap och planering
5. stödja arbete i älvgrupper.
Som en del i § 5 i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion ska alla
medarbetare på länsstyrelsen ansvara för att inom sitt ansvarsområde ta hänsyn till
att verksamhetsområdet behöver anpassas till ett förändrat klimat.
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En särskild funktion finns för att samordna och koordinera länsstyrelsens arbete med
klimatanpassning. Funktionen deltar i ett antal interna nätverk på länsstyrelsen:
−
−
−
−
−
−

Planberedningen som granskar kommunala planer inom fysisk planering
Tjänsteperson i Beredskap (TiB), som är en del i myndighetens krisberedskap
Vattenresursförvaltning
Miljö- och klimatberedningen
Miljömålsarbetet
Agenda 2030

Det externa klimatanpassningsarbetet äger främst rum i följande nätverk:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Myndighetsnätverket för klimatanpassning
Nationella klimatanpassningsnätverket för länsstyrelser
Klimatanpassningsnätverket för länsstyrelser i sydlänen
Kommunnätverket för klimatanpassning
Älvgrupp för Motala Ström
Östergötlands energi- och klimatråd
Ostlänkenprojektet
Riskhanteringsplan för Norrköping enligt översvämningsförordningen
Samordning energi, klimat, klimatanpassning Länsstyrelse och Region i
Östergötland

Länsstyrelsen medverkar i två internationella projekt där klimatanpassning är en
utgångspunkt:
−

−

Baltic Agrifuture – som syftar till att analysera behov och föreslå åtgärder
inom klimatanpassningsområdet för jordbruket. Bedrivs tillsammans med
organisationer från Lettland, Litauen och Belarus.
Climate Adaptation Support for Enterprises in the Baltic Sea Region – som
syftar till att stödja små och medelstora företag i klimatanpassningsarbetet.
Projektet bedrivs tillsammans med organisationer i Estland, Lettland och
Finland.

En viktig kunskapskälla för alla i Sverige som behöver ta sig an
klimatanpassningsutmaningen är webbportalen Klimatanpassning.se. Bakom
portalen står Myndighetsnätverket för klimatanpassning och den drivs och förvaltas
av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.
Nationella expertrådet för klimatanpassning har som uppgift att utvärdera arbetet
med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Rådet, som är knutet
till SMHI, är tillsatt av regeringen och ska vart femte år besluta om en rapport som är
underlag för den nationella klimatanpassningsstrategin. Den första rapporten ska
lämnas till regeringen senast 31 december 2021.

Styrdokument, policys och planer om
klimatanpassning
I ett nationellt perspektiv styrs klimatanpassningsarbetet främst av Förordning
(2018:1428) om myndigheters klimatanpassning samt Nationell strategi för
klimatanpassning (ref nr 4). På länsnivå finns en regional handlingsplan för
klimatanpassning från 2014 (ref nr 5). Den här handlingsplanen ska ses som ett
komplement till den regionala handlingsplanen från 2014. Den regionala
handlingsplanen har ett brett anslag både som kunskapsunderlag och för att peka ut
flera organisationers ansvar för åtgärder. Denna handlingsplan har en snävare
avgränsning än den regionala handlingsplanen. De klimateffekter vars konsekvenser
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ska hanteras är prioriterade utifrån en klimat- och sårbarhetsanalys. Fokus i
handlingsplanen är på Länsstyrelsens egna åtgärder.

Arbetssätt och avgränsning
Framtagandet av klimat- och sårbarhetsanalys samt prioriterade åtgärder har skett
genom bred medverkan internt på länsstyrelsen. Synpunkter har också inhämtats
från länets kommuner via klimatanpassningsnätverket, samt från Östergötlands
energi- och klimatråd.
Från klimat- och sårbarhetsanalysen valdes de mest prioriterade åtgärderna ut för att
ingå i handlingsplanen. Urvalet gjordes utifrån bedömd risk att samhället påverkas
negativt ekonomiskt, ekologiskt eller socialt av en klimateffekt om inte åtgärder
vidtas.
Dessutom gjordes ett urval beroende på vilken rådighet länsstyrelsen bedöms ha
inom ett visst område. Därför togs inte konsekvensen av de indirekta klimateffekterna
med i handlingsplanen. Dessa bedöms vara av en geopolitisk karaktär som kräver
beslut på nationell eller internationell nivå som vägledning för länsstyrelsens
agerande.

Förutsättningar för myndigheten
Länsstyrelsen har aktivt arbetat med klimatanpassning sedan 2009 då myndigheten i
regleringsbrevet gavs i uppdrag att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet.
Inriktningen sedan dess har främst varit att beskriva vilka utmaningar länet står inför
och att bygga nätverk tillsammans med de organisationer som ansvarar för att
verkställa klimatanpassningen av samhället, främst kommunerna, men också
näringslivsorganisationer och Region Östergötland. Inom nätverken har
länsstyrelsens roll varit att initiera och stödja exempelvis genom att ta fram
kunskapsunderlag, ordna seminarier och studiebesök, samt koordinera och samordna
länets arbete med klimatanpassning.
Länets 13 kommuner har mycket olika behov och förutsättningar att ta sig an
klimatanpassningsutmaningen. Takten i arbetet och de metoder som används skiljer
sig därför mycket åt. En gemensam nämnare är dock att medvetenheten för behovet
av anpassning ökar, särskilt efter den torra och varma sommaren 2018.
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Klimat- och sårbarhetsanalys
Klimatanalysen bygger på underlag från SMHI (ref nr 1 och 2).
Sårbarhetsanalysen tar sin utgångspunkt i pågående klimatförändring och de effekter
vi redan nu kan se. Analysen bedömer också hur sårbarheten kommer att utveckla sig
framåt i tiden bortåt år 2100.
För att få en bred bild av hur länet och länsstyrelsen påverkas av klimatförändring,
samt för att identifiera de största sårbarheterna, genomfördes avdelningsvisa
workshops på länsstyrelsen under mars månad 2020. Workshoparna utgick från
följande klimateffekter:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Översvämning från havet
Översvämning från sjöar och vattendrag
Översvämning från skyfall
Torka
Brist i vattenförsörjningen
Biologiska och ekologiska effekter
Hög lufttemperatur
Ras, skred, erosion
Skadegörare
Sjukdomar
Invasiva främmande arter
Global och inhemsk livsmedelsproduktion
Klimatflyktingar
Övriga effekter

Materialet kompletterades med en analys av relevanta kommunala styrdokument som
exempelvis risk- och sårbarhetsanalyser, översiktsplaner och handlingsplaner för
klimatanpassning. Ett digitalt öppet hus hölls också för kommunnätverket och energioch klimatrådet för att få ytterligare inspel.
De största riskerna visar sig inom tre områden – vatten, biologiska och ekologiska
effekter samt hög lufttemperatur. Dessa tre områden utgör de fokusområden som
handlingsplanen helt koncentrerar sig på.

Fokusområden
För mycket eller för lite vatten
Vatten är ett brett område och handlar om att risken för ett mer extremt väder ökar,
vilket ger ökad risk för både torka och översvämning. Ökad risk för torka och
översvämning påverkar exempelvis kommunernas samhällsplanering och
dricksvattenförsörjning samt ställer krav på anpassning av den redan bebyggda
miljön och infrastrukturen. Förändring av den hydrologiska regimen är också en stor
utmaning för de areella näringarna som måste anpassa sina bruks- och
odlingsmetoder för att klara sin verksamhet under både blöta och torra perioder. För
skogsbruket är ytterligare en aspekt av torka att brandrisken ökar.
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Biologiska och ekologiska effekter
Biologiska och ekologiska effekter handlar om att ett framtida klimat med högre
temperatur i luft och vatten samt mer extrem väderlek kan ge stora störningar i
ekosystemen. Klimatzoner och vegetationszoner flyttar norrut. Vissa växt- och
djurarter har svårt att hinna anpassa sig och hitta rätt livsmiljöer, medan andra arter
kan gynnas och bli stora i antal.

Hög lufttemperatur
Värme handlar om att risken för värmebölja redan har ökat och kommer fortsätta öka
i ett förändrat klimat. Längre perioder av höga temperaturer kan orsaka olika
hälsoproblem eller ökad dödlighet. Enligt Folkhälsomyndigheten var överdödligheten
700 personer i Sverige under sommaren 2018, vilket kan kopplas ihop med den
långvariga värmen. Tätorter har en särskild utmaning då områden med mycket
betong och asfalt kan ge upphov till urbana värmeöar med betydligt högre
temperaturer än områden med mycket vegetation.

Naturvårdsbränning Orrkojgölarna
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Åtgärder för genomförande i länet
utifrån identifierade fokusområden
En övergripande beskrivning av påverkan på länet och länsstyrelsen, utifrån de
klimateffekter som bedömdes ha störst risk, presenteras nedan. Där beskrivs också
övergripande nödvändiga anpassningsåtgärder för länet samt myndighetsåtgärder för
länsstyrelsen. I Bilaga 1 specificeras sedan länsstyrelsens mål och åtgärder inom varje
område.

Gemensamt för alla tre fokusområden
Påverkan/händelse
Kunskapsbrist om klimatförändringens effekter på samhället.
Påverkan på länsstyrelsen
Åtgärder kommer inte till stånd eller fel åtgärder genomförs. Leder till ett mer sårbart
samhälle.
Anpassningsåtgärd (länet)
Verka för att kunskap om klimatförändringens effekter, samt vikten av att en
genomtänkt klimatanpassning genomförs, får spridning i samhället.
Åtgärd myndigheten (länsstyrelsen)
Verka för ökad kunskap om klimatförändringens effekter samt behov av
klimatanpassning hos prioriterade målgrupper.
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För mycket eller för lite vatten (hav, sjöar
och vattendrag, grundvatten, markvatten)

Ågelsjön, Norrköping 2020-09-05-. Foto Magnus Mateo Edström

Påverkan/händelse i länet
Perioder av för mycket eller för lite vatten har en bred påverkan på samhället. För
mycket vatten kan leda till översvämningar som påverkar infrastruktur, bebyggelse
och verksamheter. Förorenade områden som översvämmas kan göra att skadliga
ämnen sprids i mark och vatten. Marken kan också bli instabil vilket kan leda till ras,
skred och erosion. Torka kan leda till generell vattenbrist som påverkar akvatiska
ekosystem samt orsaka problem med dricksvattenförsörjningen till både människor
och djur inom lantbruket. Verksamheter kan få brist på processvatten och kylvatten.
Inom jordbruket kan torka leda till missväxt med foderbrist och nödslakt som följd.
Skogen kan drabbas av skadedjur och omfattande bränder.

Påverkan på länsstyrelsen
Påverkar stödregler, investeringsstöd, tillsyn, planprocessen, krisberedskap,
vattenförvaltning, vattenverksamhet, naturskydd, djurskydd, lantbruk, regional
utveckling
Anpassningsåtgärd (länet)
Öka kunskapen om klimatförändringens inverkan på vattentillgången i Östergötland.
Säkra dricksvattenförsörjningen och försörjningen av vatten inom andra områden i
samhället. Tillsyn av klimatförändringens påverkan på förorenade områden. Beakta
risken för översvämning, ras skred, erosion, torka och vattenbrist i samhället.
Åtgärder för att stärka naturens vattenbuffrande förmåga och för att klimatanpassa
vattendomar. Ge plats för vattnet i tätorter.
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Åtgärd myndigheten (Länsstyrelsen)
Kunskapsspridning om klimatförändringens inverkan på vattentillgången i
Östergötland. Verka för åtgärder som stärker naturens vattenbuffrande förmåga, vilka
bl.a. kan innebära klimatanpassning av vattendomar. Verka för åtgärder som främjar
en robust vattenförsörjning. Tillsyn av och tillsynsvägledning om klimatförändringens
påverkan på förorenade områden. Beakta risken för översvämning, ras skred, erosion,
torka och vattenbrist i planprocessen. Verka för åtgärder som hindrar eller lindrar
effekten av kraftiga skyfall och översvämningar. Stöd till de areella näringarna genom
t.ex. kunskapshöjande åtgärder och åtgärdsprojekt i samverkan.

Biologiska och ekologiska effekter
Påverkan/händelse i länet
Ett framtida klimat med högre temperatur i luft och vatten samt mer extrem väderlek
kan ge stora störningar i ekosystemen. Vissa växt- och djurarter har svårt att hinna
anpassa sig och hitta rätt livsmiljöer, medan andra arter kan gynnas och bli stora i
antal.
Påverkan på länsstyrelsen
Påverkar naturskydd, vattenförvaltning, krisberedskap, djurskydd. Påverkar även
naturskötsel där Länsstyrelsen har ett fastighetsförvaltningsansvar för skyddade
områden samt åtgärder för hotade arter utanför skyddade områden.
Anpassningsåtgärd (länet)
Fördröja vatten i landskapet, restaurera våtmarker, sjöar och strandängar. Bevara
miljöer som ger svalka och skydd, träd, buskage, grässlänter och återskapa
blomsterängar. Ordna refugier. Höj kunskapen för de målgrupper som bör ha
kunskap om de negativa biologiska och ekologiska effekterna.
Åtgärd myndigheten (Länsstyrelsen)
Kunskapshöjande åtgärder. Miljöövervakning med fokus på klimatförändringar och
högre temperatur. Säkerställ refugier. Verka för att anpassningsåtgärder i länet
kommer till stånd.

Åkermark efter mycket sol, Vadstena
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Hög lufttemperatur
Påverkan/händelse i länet
Långvarig värmebölja som påverkar folkhälsan.
Påverkan på länsstyrelsen
Påverkar planprocessen, social hållbarhet,
krisberedskap, arbetsmiljö.
Anpassningsåtgärd (länet)
Klimatanpassa fastigheter och planprocessen för
att säkerställa svala miljöer under en värmebölja.
Ge plats för grönska och vatten i tätorter.
Åtgärd myndigheten (Länsstyrelsen)
Säkerställ gröna och blå värden i planprocessen för
att ordna tillräckligt mycket skugga och svalka i
planerade utvecklingsområden. Kunskapshöjande
åtgärder gentemot samhällsplanerare, byggbolag
och fastighetsägare. Säkerställ en god arbetsmiljö
för länsstyrelsens medarbetare på kontor och i fält.

Exempel på lämpliga åtgärder inom kommunal
pedagogisk verksamhet vid värmebölja
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Handlingsplan för länsstyrelsen
Utifrån den övergripande analysen, som presenteras ovan under rubriken Åtgärder
för genomförande länet, har myndighetsåtgärderna brutits ner till mål och aktiviteter
med ansvariga organisatoriska enheter på länsstyrelsen. Resultatet redovisas i bilaga
1.
Handlingsplanen fokuserar på det förebyggande arbete som behöver göras för att
undvika allvarliga samhällsstörningar. Som ansvarig enhet på länsstyrelsen pekas
därför den enhet ut som har huvudansvar för den verksamheten. Enheten för civil
beredskap och räddningstjänst (CBR) har ansvar både för det förebyggande arbetet
och det akuta skeende som kan uppstå vid en samhällsstörning. CBR finns utifrån sitt
ansvarsområde med i samtliga föreslagna myndighetsåtgärder, men pekas inte ut som
huvudansvarig eftersom sakkunskap och kompetens för att förebygga risker finns
utspridd på samtliga enheter på Länsstyrelsen. CBR stödjer huvudsakligen med
generell kunskap om riskhantering, samt ansvarar för att säkerställa förmåga att
hantera risker som på kort tid kan leda till en allvarlig kris i samhället. Vid
samhällsstörningar är dock CBR huvudansvarig för att säkerställa Länsstyrelsens
förmåga till samordning i länet.
Ambitionen har inte varit att ta fram heltäckande åtgärder för respektive klimateffekt.
De åtgärder som presenteras i tabellerna i bilaga 1 ska snarare ses som representativa
för de områden som i klimat- och sårbarhetsanalysen lyftes som de med allra högst
risk.
För att undvika suboptimering och riskera att missa samordningsvinster ska samtliga
åtgärder bedrivas utifrån de vägledande principer som anges i Nationell strategi för
klimatanpassning (ref. nr 4). Dessa är hållbar utveckling, ömsesidighet, vetenskaplig
grund, försiktighetsprincipen, integrering av anpassningsåtgärder, flexibilitet,
hantering av osäkerhets- och riskfaktorer, tidsperspektiv och transparens.
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Uppföljning och utvärdering
Denna handlingsplan är en integrerad del av länsstyrelsens
verksamhetsplaneringsprocess och följs därför årligen upp inom ramen för den
ordinarie verksamhetsuppföljningen. Resultatet presenteras i länsstyrelsens
årsredovisning.
Länsstyrelsen rapporterar också årligen till SMHI om hur länets klimatanpassning
fortskrider, med särskilt fokus på kommunernas klimatanpassningsarbete.
Handlingsplanen ska revideras senast 2025, eller om väsentliga förändringar uppstår
i länsstyrelsens verksamhet.

Återskapad våtmark Ekängssjön 2020-08-02. Foto: Caroline Rydholm
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Relaterade mål- och styrdokument
Agenda 2030
Av regleringsbrevet framgår att länsstyrelsen ska redovisa hur myndigheten har
utvecklat sitt arbete med att bidra till att genomföra de globala målen för hållbar
utveckling i Agenda 2030. Denna handlingsplan omfattas främst av målen:

Miljömålen
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå
de 16 svenska miljömålen. De mål som främst knyter an till denna handlingsplan är:
−
−
−
−
−
−
−
−

Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Fördjupad vattenförsörjningsplan
Den Regionala vattenförsörjningsplanen för Östergötlands län har fördjupats inom
klimatanpassningsområdet (ref. nr 6)

Regional livsmedelsstrategi
Den regionala livsmedelsstrategin (ref. nr 7) syftar till att öka produktionen och
konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland. Lantbruket kan också bidra
till att vara en del av lösningen på klimatkrisen samt hjälpa till att nå flera av
miljömålen. För att det ska vara möjligt krävs en klimatanpassning av
jordbrukssektorn. Exempelvis kommer rätt mängd markvatten vid rätt tillfälle vara
en stor utmaning i ett klimat som både blir torrare och blötare.

Strategi för stöd till utveckling av
skogsnäringen
Hur skogen klarar en omställning till framtida klimat är en stor utmaning för
skogsnäringen. Bland utmaningarna kan nämnas översvämning, torka, bränder,
skadeinsekter, sjukdomar samt mildare vintrar utan tjäle som försvårar skogsbruket
och kan orsaka ökad stormfällning. Dessa utmaningar nämns inte i strategin
(ref. nr 8), men kan med fördel tas upp i den regionala skogsstrategi som ska tas fram
framöver.
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Strategi för formellt skydd av skog
För att hejda utarmningen av skogens biologiska mångfald behöver arealen
långsiktigt skyddad skog öka samtidigt som skogslandskapet måste ha ett hållbart
skogsbruk. Att stärka den biologiska mångfalden är en viktig åtgärd för att möta
klimatförändringen. Ett klimatanpassat skogsbruk är en grundförutsättning för ett
effektivt brukande av skogen. Klimatanpassning av skogsbruket kan också stärka den
biologiska mångfalden i skogen. Strategin (ref. nr 9) redovisar ett kostnadseffektivt
sätt att uppnå formellt skydd av skog i Östergötland.

Förvaltningsplan 2016-2021 för Södra
Östersjöns vattendistrikt
Syftet med planen (ref. nr 10) är att värna, vårda, restaurera och planera för hållbar
och rättvis vattenanvändning och livskraftiga ekosystem. Begreppet klimatanpassning
nämns inte i dokumentet, men flera av de föreslagna åtgärderna bidrar till ökad
robusthet inom vattenområdet.

Handlingsplan för grön infrastruktur
Handlingsplanen (ref. nr 11) lyfter vikten av robusta ekosystem med biologisk
mångfald som en grundförutsättning för hållbar utveckling och för produktion av
ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster levererar exempelvis mat och rent dricksvatten
samt reglerar klimatet. Det är uppenbart att grön infrastruktur kan bidra till
klimatanpassning av samhället. Klimatanpassningsåtgärder kan med fördel också
göras i kombination med att stärka den gröna infrastrukturen.

Energi- och klimatstrategi
För att minska behovet av klimatanpassning behöver pågående klimatförändring
bromsas så mycket det bara går. Östergötlands energi- och klimatstrategi (ref. nr 12)
pekar ut den regionala färdvägen. Strategins övergripande mål är att år 2045 ska
utsläppen av växthusgaser i Östergötland vara 85 procent lägre jämfört med år 1990.

Regional utvecklingsstrategi
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) presenterar en önskvärd utveckling av
regionen till 2040. Utvecklingsstrategin bildar en grund för det utvecklingsarbete som
bedrivs av Region Östergötland, kommunerna i Östergötland och ett flertal andra
aktörer som arbetar med utvecklingsfrågor i Östergötland. Den uttrycker regionens
samlade vilja och ska fungera som en gemensam plattform för regionens aktörer och
ska skapa bästa möjliga förutsättningar för ett gott samarbete inom Östergötland.

Riskhanteringsplan för Norrköping
Inom ramen för förordning (2009:956) om översvämningsrisker pågår ett arbete med
att ta fram en riskhanteringsplan för Norrköping. Planen kommer att innehålla
åtgärder för att hindra eller lindra risken för att olägenheter uppkommer till följd av
översvämning i dagens och framtidens klimat. Bland annat tas höjd för höjning av
havsnivån fram till år 2100. Planen kommer att vara klar senast december 2021.
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Risk och sårbarhetsanalyser (RSA)
Samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner ska enligt lagar och
förordningar göra en risk- och sårbarhetsanalys. Länsstyrelsen tar fram en RSA för
länet vartannat år. En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg i en kedja för att
reducera risker, minska sårbarheter och förbättra samhällets förmåga att förebygga,
motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. I RSA ingår också väder- och
klimatrelaterade händelser, men tidshorisonten är kortare än för KSA. RSA blickar
max ca 10 år framåt i tiden, medan KSA tar sikte på 50-100 år framåt i tiden. Internt
på länsstyrelsen har arbetet med framtagande av RSA och KSA delvis skett integrerat.
RSA tar bland annat hänsyn till resultatet av KSA för att komplettera och fördjupa
den förändrade riskbild klimatförändringarna kan medföra.

Centrala Linköping 2018-06-13. Bildkälla Östgötacorrespondenten.
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Bilaga 1.
Denna bilaga vänder sig i första hand till Länsstyrelsen internt. Därför kan den innehålla en del begrepp och definitioner som ter sig märkliga eller
oklara för den som inte arbetar på länsstyrelsen. Avsnittet ”Åtgärder för genomförande i länet” beskriver i ett brett perspektiv utifrån fokusområdena
vilka åtgärder som kan vara lämpliga att genomföra för den aktör som känner sig träffad. I denna bilaga redovisas vilka åtgärder Länsstyrelsen har för
avsikt att ta sig an under perioden 2021 - 2025.

A. Gemensamt alla områden
Nr

Händelse och konsekvens

Myndighetsåtgärd

Mål

Aktivitet

Ansvarig enhet

A

A1. Kunskapsbrist om
klimatförändringens effekter på
samhället.

A11. Åtgärder kommer inte till
stånd eller fel åtgärder
genomförs. Leder till ett mer
sårbart samhälle.

A111. Ökad kunskap om
klimatförändringens effekter
samt behov av
klimatanpassning. Prioriterade
målgrupper är kommuner,
Regionen, fastighetsägare och
försäkringsbolag.

A1111. Arrangera studiecirklar runt om
i Östergötland.

Energi och
klimat

A1112. Ta fram
kommunikationsstrategi för arbetet
med klimatanpassning.

Energi och
klimat
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B. För mycket eller för lite vatten (hav, sjöar och vattendrag, grundvatten,
markvatten)
Nr
B

Händelse och konsekvens
B1. Översvämning av förorenat
område vid hav, sjö,
vattendrag eller p.g.a. skyfall.
Kan också handla om
följdeffekter såsom ras, skred
och erosion.
Detta leder till spridning av
föroreningar.

Myndighetsåtgärd
B11. Tillsyn om det finns
ansvarig, bidragshantering om
det är ett objekt utan ansvarig,
Tillsynsvägledning om
kommunen är
tillsynsmyndighet, granskning
av planer, prövning,
kunskapsspridning internt av
befintliga kunskapsunderlag
och externt spridande av
kunskapsunderlag samt
framtagande av fördjupat
kunskapsunderlag.
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Mål
B111. Varje kommun i länet ska få
information om vilka förorenade
områden som är utpekade att vara i
riskzonen för översvämning, skred,
erosion, ras. (Tillsynsvägledning)

Aktivitet
B1111. Genomföra informationsinsats
till länets kommuner t.ex. genom
broschyr eller liknande om de
förorenade områden som är i
riskzonen för översvämning, skred,
erosion, ras. Att länsstyrelsen inom
arbetet med strategipaketet gentemot
länets kommuner inkluderar
information om förorenade områden
och klimatförändringar.

Ansvarig enhet
Tillsyn och
förorenade
områden

B112. Att i större omfattning
prioritera utredningar och åtgärder
med statliga bidrag på förorenade
områden som är i riskzonen för
översvämning, ras, skred och
erosion. (Bidragshantering)

B1121. Att fortsatt ansöka om statliga
bidrag för utredningar och åtgärder
som är utpekade att vara i riskzonen
för översvämning, skred, erosion, ras.

Tillsyn och
förorenade
områden

B113. Att öka det egeninitierade
tillsynsarbetet på förorenade
områden som är i riskzonen för
översvämning, ras, skred och
erosion. (Tillsyn)

B1131. Genomföra tillsyn på
förorenade områden (pågående och
nedlagda verksamheter) i riskklass 1
(mycket stor risk) och 2 (stor risk) som
är utpekade att vara i riskzonen för
översvämning, erosion, skred och ras.
Till exempel genom tillsynsarbete i
samband med handlingsplaner vid
pågående verksamheter.

Tillsyn och
förorenade
områden

B

B2. Skyfall som orsakar
översvämning i tätort.
Leder till begränsad
framkomlighet, omfattande
skador på bostäder och
infrastruktur.
Kan i förlängningen också
orsaka översvämningsproblem
på jordbruksmark.

B114. Att förbättra det tvärsektoriella
arbetet på länsstyrelsen avseende
förorenade områden och
klimatförändringar.

B1141. Genomföra samverkansmöten
internt på Länsstyrelsen mellan
handläggare inom förorenade områden
och klimat.

Tillsyn och
förorenade
områden

B115. Aktualisera befintligt underlag
avseende förorenade områden och
klimatförändringar.

B1151. Gå igenom befintligt underlag
t.ex. SGI:s rapport (MIFO och
sårbarhet för naturolyckor
- en screening med GIS) och bedöm
om det finns behov av uppdatering.

Tillsyn och
förorenade
områden

B116. Förbättra den interna
vägledningen på länsstyrelsen
avseende förorenade områden som är
utpekade att vara i riskzonen för
översvämning, erosion, skred och
ras.

B1161. Skapa interna
vägledningsmaterial (anpassade
utifrån behov) för de förorenade
områden som är utpekade att vara i
riskzonen för översvämningar, erosion,
skred och ras.

Tillsyn och
förorenade
områden

B21. Tillse efterlevnad av
Boverkets rekommendation för
skyfalls- och
dagvattenhantering.

B211. Samtliga nya fysiska planer ska
klara Boverkets rekommendationer
om skyfalls- och dagvattenhantering

B2111. Hanteras inom ramen för
planberedningen

Plan och kultur

B22. Kunskapsspridning om
att ge plats för vattnet i redan
bebyggda områden

B221. Robust samhälle som står emot
kraftiga skyfall

B2211. Kunskapshöjande åtgärder.
Initiering av projekt.

Plan och kultur
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B

B

B3. Översvämning som skapar
missväxt och försämrad skörd.
Foderbrist för boskap.
Lantbruksföretag får
ekonomiska svårigheter.
Påverkar möjligheten att
bedriva verksamhet på marken
och därmed möjligheten att
uppfylla kraven som ställs i
stödreglerna. Orsakar
näringsläckage. Påverkar
möjligheten att genomföra
investeringar, vilket påverkar
de investeringsstöd som
handläggs av länsstyrelsen.
Försämrade
odlingsbetingelser.

B31. Verka för ett
klimatanpassat jordbruk.

B4. Torka som påverkar
jordbruket leder till vattenbrist
som skapar missväxt och
försämrad skörd. Foderbrist
för boskap. Lantbruksföretag
får ekonomiska svårigheter.
Påverkar möjligheten att
bedriva verksamhet på marken
och därmed möjligheten att
uppfylla kraven som ställs i
stödreglerna. Påverkar
möjligheten att genomföra
investeringar, vilket påverkar
de investeringsstöd som
handläggs av länsstyrelsen.

B41. Verka för ett
klimatanpassat jordbruk
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B311. Ett robust jordbruk med god
lönsamhet. Hög inhemsk
livsmedelsproduktion.

B411. Ett robust jordbruk med god
lönsamhet. Hög inhemsk
livsmedelsproduktion.

B3111. Verka för att anpassa riktlinjer
för investeringsstöd så att
klimatanpassningsåtgärder premieras
högre.

Landsbygd och
livsmedel

B3112. Verka för en generös
dispensmöjlighet inom
stödhanteringen

Landsbygd och
livsmedel

B3113. Ha informationsinsatser för
lantbrukarna om klimatanpassning

Landsbygd och
livsmedel

B3114. Regelbunden tillsyn av
vattendomar för
markavvattningsföretag

Vatten

B4111. Anpassa investeringsstöd för att
favorisera åtgärder som hushåller med
vatten och klarar av torka.

Landsbygd och
Vatten.

B4112. Rådgivning för att klara av
torka bättre

Landsbygd och
Vatten.

B4113. Verka för anläggning av
dammar med kombinerade ändamål.

Landsbygd och
Vatten.

B4114. Nationellt och internationellt
kunskapsutbyte.

Landsbygd och
Vatten.

B

B

B5. Torka som påverkar
skogen. Skogstyper på friska
och blötare marker blir torrare
vilket leder till att arter som
kräver fuktigare miljöer
påverkas negativt, granskogar
med höga naturvärden riskerar
att slås ut på grund av ökad
torkstress och
skadedjursangrepp.
Omfattande skogsbränder som
leder till ekonomiska förluster
för skogsnäringen.

B6. Brist på kylvatten och
processvatten för näringslivets
behov leder till ekonomiska
förluster för företag.

B51. Verka för ett
klimatanpassat skogsbruk med
rik biologiska mångfald som
inbjuder till rekreation.

B61. Se till att frågan tas upp i
prövningen,
vattenförsörjningen måste
vara säkrad för att kunna
bevilja tillstånd. Via tillsynen
informera och verka för
verksamhetsutövaren säkrar
sin vattentillgång. Verka för
vattensnåla lösningar.
Föreläggande om
klimatanpassning och risk- och
sårbarhetsanalys. Ifrågasätt
hushållning och "Bästa
tillgängliga teknik". Finns det
andra sätt att kyla processen
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B511. Ett robust skogsbruk med god
lönsamhet. En skog med rik biologisk
mångfald som inbjuder till
rekreation.

B611. Öka kunskapsnivån gällande
"vattenprocesser" genom en
informationsträff för miljöfarliga
verksamheter som hanterar
processvatten

B5111. Analysera om vi behöver nya
typer av avgränsningar och nya typer
av skydd i områdesskyddsarbetet.

Naturskydd och
naturskötsel

B5112. Stödjande och
kunskapshöjande insatser för
anpassning av skogsbruk för att
minska risker

Naturskydd och
naturskötsel

B5113. Verka för åtgärder som håller
kvar vatten i landskapet

Naturskydd och
naturskötsel

B5114. Kommunikation till
allmänheten med syfte att undvika att
bränder uppstår (kan också handla om
eldningsförbud)

Naturskydd och
naturskötsel

B5115. Se över annan typ av
arrondering för att kunna blöta mark

Naturskydd och
naturskötsel

B6111. Proaktiv information till
företag. Riskanalyser av tex.
Processvattenintag.
Förebyggande tillsyn
Informationsträff för
verksamhetsutövare med
processvatten.

Tillsyn och
förorenade
områden

än med vatten. t.ex med luft?
Finns det möjlighet till ett
slutet system eller
återanvändning av t.ex
avloppsvatten.
B

B

B7. Brist på dricksvatten ger
stor konsekvens på samhället
och för människors hälsa och
välbefinnande. Vatten är vårt
viktigaste livsmedel.

B71. Verka för kommunal
reservvattenförsörjning och för
minskade förluster i
ledningsnäten. Säkerställ
långsiktig
dricksvattenförsörjning när
nya planer tas fram inom den
fysiska planeringen.

B711. Ökad robusthet inom
vattenförsörjningen.

B8. Mycket nederbörd som
orsakar ras, skred och erosion i
bebyggda områden.
Leder till skador på bebyggelse
eller infrastruktur.

B81. Statlig tillsyn
med eventuell
överprövning av
kommunala
beslut om
detaljplaner och
bygglov mm.
Kunskapshöjande
åtgärder.
Åtgärdsprojekt i
samverkan.

B811. Fysisk planering som skapar
förutsättningar för ett robust
samhälle.
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B7111. Informera om
vattenförsörjningsplanering till
planhandläggare.

Vatten

B7112. Regelbundna möten med
dricksvattenproducenter för att dela
kunskap, erfarenheter och verka för
mer mellankommunal samverkan.

Vatten

B8111. Planberedning som säkerställer
att fysiska planer tas fram i enlighet
med Boverkets rekommendationer och
riktlinjer.

Plan och kultur

C. Biologiska & ekologiska effekter
Nr
C

Händelse och konsekvens
C1. Fler skadegörare (även sjukdomar), både i
antal och arter. Negativ påverkan på jordbruket.
Ökad efterfrågan på bekämpningsinsatser, vilket
kräver utbildade personer. Arbetet med
livsmedelsstrategin kan påverkas när
skadeinsekter förstör skörden. Kontroll av
jordbrukarstöd kan påverkas om lantbrukarna
pga. skadegörarna inte kan uppfylla kraven inom
stöden.

Myndighetsmål
C11. Anpassa stödsystem,
ordna bra utbildningar
(tex inom
behörighetsutbildningarn
a). Vägleda kommunerna
i tillsyn.

Mål
C111. Ha beredskap för
ett ökat deltagande på
grundkursen i kemisk
bekämpning.

Aktivitet
C1111. Ha möjlighet att ta emot fler
deltagare på utbildning.

Ansvarig enhet
Landsbygd

C

C2. Ett framtida klimat med högre
lufttemperatur och mer extrem väderlek ger
stora störningar i ekosystemen och växt- och
djurarter har svårt att hinna anpassa sig och
hitta rätt livsmiljöer. Leder till störningar i
ekosystemen. Förlust av biologisk mångfald.
Negativ påverkan på ekosystemtjänster.

C21. Kunskapshöjande
åtgärder. Ny
miljöövervakning med
fokus på
klimatförändringar och
temperatur.

C211. Analys av vilka
som är de mest känsliga
ekosystemen och rikta
insatser mot dessa.

C2111. Sammanställa kunskapsläget.

Naturskydd,
Naturskötsel.

C

C3. Översvämning av strandängar i
naturreservat leder till att häckningsmiljöer för
fåglar försvinner, grumligt vatten påverkar alla
arter knutna till vatten.

C31. Analyser av möjliga
platser för
våtmarksrestaurering och
restaurering av möjliga
strandängar.

C311. Bibehålla
mängden strandängar i
naturreservaten i
Östergötland

C3111. Påbörja
områdesskyddsprocesser i potentiella
nya områden

Naturskydd
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C

C4. Syrehalten i de djupare delarna av Östersjön
sjunker i ett varmare klimat. Leder till döda
bottnar och internbelastning (läckage av fosfor).
Leder till att föryngring av bl. a torsk försämras.
Övergödningseffekter på ekosystem, t ex
algblomningar. Döda bottnar och
internbelastning (läckage av fosfor). Föryngring
av bl.a. torsk försämras. Övergödningseffekter
på ekosystem, t.ex. algblomning.

C41. Ekosystembaserad
och adaptiv
havsförvaltning.

C411. Ansvar för
förvaltning av
refugiearter.

C4111. Göra en plan för ansvarsarter
där Östergötland kommer ha
refugieansvar.

Naturskydd,
Vatten

C

B5. Utsötning av Östersjön leder till att Ålgräsets
utbredning kommer tryckas söderut vilket leder
till förlorade ekosystem och ekosystemtjänster.
Östergötland kommer vara en klimatrefugiezon
(reträttplats) för sill.

C51. Länsstyrelsen
behöver ta ett
förvaltningsansvar för sill.

C511. Ansvar för
förvaltning av
refugiearter

C5111. Göra en plan för ansvarsarter
där Östergötland kommer ha
refugieansvar.

Naturskydd,
Vatten.

C

C6. Temperaturhöjning och torka i sjöar och
vattendrag leder till Kallvattenarter i
fisksamhället kommer påverkas negativt av
temperaturhöjning och torka i vattendrag, t ex
röding, öring, harr. Berör Vättern, Sommen och
havsmynnande vattendrag

C61. Ta ansvar för
förvaltning av
refugiearter.

C611. Hållbar
förvaltning av
refugiearter.

C6111. Göra en plan för ansvarsarter
där Östergötland kommer ha
refugieansvar.

Naturskydd,
Vatten.

32 Handlingsplan Klimatanpassning Länsstyrelsen Östergötland

D. Hög lufttemperatur
Nr

Händelse och konsekvens

Myndighetsåtgärd

Mål

Aktivitet

Ansvarig enhet

D

D1. Långvarig värmebölja
påverkar folkhälsan och kan i
värsta fall leda till dödsfall

D11. Säkerställ gröna och blå
värden i planprocessen för att
ordna tillräckligt mycket
skugga och svalka i planerade
utvecklingsområden.
Kunskapshöjande åtgärder
gentemot samhällsplanerare,
byggbolag och fastighetsägare.

D111. Samtliga nya planer
inom den fysiska planeringen
ska vara anpassade för att ge
svalka under långvariga
värmeböljor

D1111. Planberedningen.

Plan och kultur

D12. Kunskapshöjande
åtgärder gentemot
samhällsplanerare, byggbolag
och fastighetsägare

D121. Samhällsplanerare,
byggbolag och fastighetsägare,
som är väl informerade om
riskerna med långvariga
värmeböljor samt känner till
vilka åtgärder som kan sättas
in för att hindra eller lindra
riskerna.

D1211. Regional konferens om värme
och människa i bebyggd miljö

Energi och
klimat, planoch kultur,
social hållbarhet

D21. Säkerställ en god
arbetsmiljö för länsstyrelsens
medarbetare på kontor och i
fält.

D211. God arbetsmiljö som ger
förutsättningar för nöjda och
effektiva medarbetare

D2111. Anpassning av lokaler. Ge
utrymme för flexibilitet vad gäller
arbetets utförande i tid och rum.

HR

D

D2. Långvarig värmebölja leder
till dålig arbetsmiljö för
medarbetarna på länsstyrelsen
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Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, prövning,
stöd och bidrag. Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar
förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även samhällsviktiga
uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering.
På så sätt bidrar vi till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland
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