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Naturliga förutsättningar för torka/vattenbrist

Vind

Regnskugga Ont om bra grund- och ytvattenmagasin

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kalmar län har naturliga förutsättningar som gör att vi har en större risk för vattenbrist och torka än andra delar av Sverige. Dels befinner vi oss i ”regnskugga” bakom västkusten och det Småländska höglandet. Oftast har vi västliga vindar i Sverige, då varm, fuktig luft blåser in västerifrån. När vinden kommer in över land trycks den högre upp i atmosfären, där den kyls av, och eftersom kall luft har mindre kapacitet att hålla fukt än varm luft så faller fukten ofta ut som nederbörd längs västkusten eller i inlandet och på andra sidan får vi torra vindar och en molnfri himmel.Dels har vi ont om bra vattenmagasin jämfört med andra delar av landet, både när det gäller grund- och ytvatten. Mittersta bilden är en jordartskarta, där rött betyder ”berg i dagen”, d v s att berget inte överlagras av någon jordart. Ljusblått är morän. Varken berg eller morän är generellt några bra grundvattenmagasin. De bästa grundvattenmagasinen är isälvsavlagringar – t ex rullstensåsar och deltan – det som är ljusgrönt på jordartskartan. I stora delar av länet är det ont om större isälvsavlagringar, det finns ett antal i nordvästra delarna av länet samt Nybroåsen i söder, men utöver det är det ganska ont om dessa.Bilden till höger är en karta SMHI tagit fram som visar hur stor andel av ytan som består av sjö, vattendrag eller våtmark, där vi kan se att i princip hela länet är röd-orange, d v s har en väldigt låg andel.



Klimatförändringarnas påverkan i Kalmar län
• Högre temperatur 

mindre snö, längre vegetationsperiod, högre avdunstning, ökat vattenbehov

• Ökad nederbörd 
främst under vintern, fler skyfall 

Minskad grundvattenbildning

Torrare landskap

Stora flödesvariationer med höga flöden 
på vintern och låga på sommaren



Vi känner redan av klimatförändringarna…
Grundvattenbrist 2016 och torka 2018

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har redan märkt av klimatförändringarna, bl a vid vattenbristen 2016 och torkan 2018. Grafen uppe till vänster visar hur grundvattennivån varierat över tid vid en av SGUs mätstationer i Böda på norra Öland. Den lägsta nivå som någonsin uppmätts på den punkten (som mätts sedan slutet på 60-talet) uppmättes den 2 november 2016 och nivån var så låg p g a att det var några år i följd med dålig grundvattenbildning. Det är under vinterhalvåret som grundvatten huvudsakligen bildas i södra Sverige, och under vinterhalvåret 2013/2014 var grundvattenbildningen så dålig att grundvattennivån vid denna mätstation fortsatte att sjunka.Satellitbilden visar hur länet såg ut under torkan 2018, stora delar av landskapet var torrt/sönderbränt.



What to do…?

Juridik och lagstiftning
Projektfinansiering

Regional vattenförsörjningsplan

Vattenfördröjande
Åtgärder:

- LIFE Wetscape
- Våtmarksprocessen

- GRIP on LIFE

Lantbrukets 
vatten:

- Beredskapsvatten
- Bräckt vatten

- Grödor och torka

Vatten-
besparing:
- Läcksökning

- Kampanj hushåll och 
industri

- Tekniskt vatten

Kraftsamling vattenbrist och torka

Presentatör
Presentationsanteckningar
Länsstyrelsen har arbetat med kraftsamling vattenbrist och torka de senaste åren, där vi arbetar med massor av olika projekt och uppgifter som kan delas upp i kategorierna i bilden ovan.



Läget inför sommaren 2021
Risk för vattenbrist enl SMHI och SGU

Presentatör
Presentationsanteckningar
Information om vattenläget utifrån data från SMHI och SGU



Nederbördsavvikelse
Vinter 2020-2021 Hittills 2021 Hittills juni 2021

Presentatör
Presentationsanteckningar
Information om vattenläget utifrån data från SMHI



Temperaturavvikelse
Hittills 2021, ny referensperiod Hittills 2021, gammal referensperiod Hittills juni 2021, ny referensperiod

Presentatör
Presentationsanteckningar
Information om vattenläget utifrån data från SMHI



Rapport från kommunerna

• Ny rapport imorgon, 17/6
• Senaste mötet 27/5
- Låga nivåer, särskilt i stora grundvattenmagasin – oroande läge 

i Nybroåsen

- Bevattningsförbud i 2 kommuner, fler överväger/planerar för

- Nitratproblematik i Borgholms kommun, troligen konsekvens av 

de senaste årens torka

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har regelbundna samverkansmöten om vattensituationen med kommunerna/VA-bolagen. Kort om vad som framkom på samverkansmötet den 27/5



Revidering av regional 
vattenförsörjningsplan

Tidsplan:
• Maj 2021 workshops
• Juni-juli 2021 remiss 

delar av planen
• Höst 2021 vidare arbete
• December 2021 remiss 

hela planen
• Vår 2022 beslut

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi arbetar nu med revideringen av den regionala vattenförsörjningsplanen. Den befintliga planen togs huvudsakligen fram under 2012 och den publicerades 2013. Tidsplan enligt bilden.



Tack!
Frågor?
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