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1. Inledning 

Även om vi med utsläppsminskande åtgärder kan begränsa klimatförändringarna 
framöver kommer vi behöva anpassa samhället till ett förändrat klimat för att undvika 
eller minska negativa, klimatrelaterade effekter4. Klimatanpassning innebär att vi 
anpassar våra system och våra miljöer för att bättre kunna hantera klimatrelaterade 
risker och skador, eller för att på bästa sätt utnyttja de nya förhållandena6.  

Klimatanpassning kan i stora drag delas in i tre olika varianter, nämligen: 1) 
institutionella och sociala åtgärdera, 2) tekniska och konstruerade/byggda åtgärderb, 
samt 3) ekosystembaserade åtgärderc7. Den tredje varianten, ekosystembaserad 
klimatanpassning (EbA) är temat för den här rapporten. Inom EbA används 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald på olika sätt för att anpassa samhället till 
klimatförändringar.  

I den här rapporten har vi sammanställt information relevant för användandet av EbA 
i Sverige. Rapporten är uppdelad i fem olika kapitel. Efter den här inledningen följer 
ett bakgrundskapitel (kapitel 2) uppdelat i tre delar. Den första delen består av en 
introduktion till EbA som begrepp och en diskussion kring hur det förhåller sig till och 
skiljer sig från liknande begrepp. EbA bygger på begreppet ekosystemtjänster. 
Grundtanken med begreppet ekosystemtjänster är att lyfta och synliggöra värdet av 
ekosystem. Hur ekosystemtjänster och EbA kan värderas är ämnet för del två av 
bakgrundskapitlet. Den avslutande delen av Kapitel 2 ger en kort överblick av EbAs 
politiska kontext. 

Kapitel 3 består av information uppdelad på olika miljöer som är speciellt lämpade för 
implementering av EbA. Dessa miljöer är bebyggd miljö, kulturmiljö, kust, jordbruk 
och skogsbruk. Varje avsnitt börjar med en kort beskrivning av vilka framtida problem 
som kan drabba miljön, följt av en redogörelse för vilka möjliga EbA-åtgärder som kan 
användas för att motverka dessa problem. Exempel på åtgärder inkluderar att plantera 
fler träd i staden för att ge skugga under varma dagar, och ta hand om dagvattnet för 
att minska risken för översvämning (se avsnitt 3.1), eller att plantera ålgräs längs våra 
kuster för att minska risken för erosion (se avsnitt 3.3). De miljöspecifika avsnitten i 
rapporten skiljer sig åt beroende på tillgänglighet av information. Vissa miljöer finns 
det mer information om relaterat till EbA, andra mindre.  

                                                      
a Ibland kallat mjuka åtgärder. 
b Ibland kallat hårda eller grå åtgärder. 
c Ibland kallat gröna åtgärder. 
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Kapitel 4 innefattar en diskussion kring för- och nackdelar med EbA; vilka 
synergieffekter implementering av EbA kan medföra, vilka prioriteringar som kan 
behöva göras, vilka konflikter med andra samhälleliga mål som kan uppstå, samt 
politisk och samhällelig acceptans.  

Rapporten avslutas med korta slutsatser samt rekommendationer för framtida studier 
(Kapitel 5). 
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2. Bakgrund 

Ekosystembaserad klimatanpassning (EbA) som begrepp dök upp i den internationella 
debatten om klimatanpassning runt år 2008. Åtgärder som kan klassificeras som EbA 
har dock använts långt tidigare, och det finns en rad andra begrepp som har stora 
likheter med EbA. Vilka dessa är och vilka skillnaderna är reder vi ut i det här kapitlet. 
I det inledande avsnittet ger vi även en överblick av EbAs byggstenar – 
klimatanpassning och ekosystemtjänster. Det senare bygger vi vidare på i en överblick 
och diskussion om det ekonomiska värdet av EbA. Kapitlet avslutas med en kort 
introduktion till den politiska kontexten av relevans för EbA. 

2.1. Definition och relaterade koncept 
Terese Thoni, Centrum för miljö- och klimatforskning 

Markku Rummukainen, Centrum för miljö- och klimatforskning 

Ebba Brink, Centrum för studier av uthållig samhällsutveckling 

 

I det här avsnittet presenterar vi ekosystembaserad klimatanpassning (EbA) som 
koncept och hur det förhåller sig till närliggande begrepp. Vi börjar med att kort 
presentera bakgrunden till EbA; hur det myntades, vilka begrepp det bygger på hur det 
tidigare använts och hur det används idag. Därefter presenterar vi en tre närliggande 
begrepp; 1) Förvaltning av ekosystem och biologisk mångfald, 2) Grön och blå 
infrastruktur, och 3) Gemenskapsbaserad klimatanpassning. Vi diskuterar likheter och 
skillnader mellan EbA och dessa närliggande begrepp, och avslutar med att ringa in vad 
som särskiljer EbA. 

Ekosystembaserad klimatanpassning – en definition 
Ekosystembaserad klimatanpassning (EbAd) som koncept dök upp i den internationella 
diskursen runt 20088,9. Det användes då främst i en utvecklingskontext, med 
                                                      
d I det engelska språket används vanligen ”Ecosystem-based Adaptation”. I vissa sammanhang, till exempel 

Klimatkonventionen (UNFCCC), används istället ”Ecosystem-based approaches to climate change 
adaptation” i det närmaste synonymt med Ecosystem-based Adaptation. Båda benämningarna 
förkortas EbA och UNFCCC använder CBDs definition för att förklara begreppet. I den aktuella 
rapporten används ”Ekosystembaserad klimatanpassning”, för att förtydliga att det är just 



8 

motiveringen att fattiga människor i utvecklingsländer är direkt beroende av naturen 
för sin överlevnad10-12. Fokus var ofta på frågor med rural anknytning som matsäkerhet, 
försörjningsmöjligheter, och ursprungsbefolkningars kunskap13. En tidig förespråkare 
av EbA var miljövårdsorganisationen International Union for Conservation of Nature 
(IUCN), som påpekade EbAs synergier med begreppet community-based adaptation14

EbA ansågs härmed medföra betoning på deltagande, transparens, kulturell acceptans 
och rättvise- och genusfrågor9,15. På senare år har begreppet EbA börjat användas mer 
utbrett om ekosystembaserade metoder för klimatanpassning även på norra 
halvklotet10,16,17. 

En tidig EbA-aktör som definierade begreppet brett var Konventionen om biologisk 
mångfald (CBD). CBDs definition av EbA lyder: 

”[…] användning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
som en del av en övergripande strategi för att hjälpa människan 
att anpassa sig till klimatförändringens negativa effekter. För att 
tillhandahålla tjänster som gör det möjligt för människan att 
anpassa sig till effekterna av ett förändrat klimat används inom 
EbA olika metoder för hållbar förvaltning, bevarande och 
restaurering av ekosystem. EbA syftar till att upprätthålla och öka 
ekosystems och människors motståndskraft och minska deras 
sårbarhet inför klimatförändringens negativa effekter. 
Ekosystembaserad klimatanpassning integreras lämpligen i mer 
övergripande anpassningsstrategier och utvecklingsprogram.” 18, 

 egen översättning 

CBDs definition inbegriper alltså tre huvudpunkter: 

• Den sätter människan i centrum: EbA används för att hjälpa människan att 
anpassa sig till klimatförändringarnas effekter; 

• Den lyfter fram hållbar förvaltning, samt bevarande och restaurering av 
ekosystem som medel att använda inom EbA;  

• Den pekar på att EbA är ett av flera möjliga klimatanpassningsalternativ. 

Även om flera aktörer på den internationella arenan har anammat CBDs definition, 
exempelvis FNs ramkonvention om klimatförändringar19 och FNs klimatpanel IPCC20, 
råder det delade meningar inom forskningen, och mellan olika typer av aktörer, kring 
vilka typer av åtgärder som kan inkluderas i begreppet21,22. Exempel på EbA-åtgärder 

                                                      
klimatanpassning vi talar om. Vi använder den engelska förkortningen av begreppet, EbA, för att 
tydligt knyta samman den information som presenteras här med den som återfinns i engelskspråkiga 
publikationer.  
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som IPCC listar innefattar ekologisk restaurering (såsom återskapande av våtmarker), 
ökad biologisk mångfald, bevarande och återplantering av mangroveskogar, 
naturvårdsbränning i skoge, grön infrastruktur, åtgärder för hållbart fiske, gröna 
korridorer och liknande åtgärder för att underlätta arters förflyttning, ex situ bevarande 
av arter, gemenskapsbaserad och lokal förvaltning av naturresurser, samt anpassade 
markanvändningsstrategier med markbevarande åtgärder som minskar erosion och ökar 
markens förmåga att absorbera vatten. 

Två övergripande begrepp är grundläggande för EbA, oavsett den exakta definitionen: 
klimatanpassning och ekosystemtjänster15. 

Klimatanpassning 
FNs klimatpanel definierar klimatanpassning som “[p]rocessen att ställa om till ett 
upplevt eller förväntat klimat och dess effekter”6, egen översättning. IPCC lyfter även fram att 
för människans del kan klimatanpassning handla om att bemöta eller undvika negativa 
effekter, eller att utnyttja nya, gynnsamma möjligheter. Den här definitionen skiljer sig 
åt från CBDs definition av ekosystembaserad klimatanpassning då den senare inte 
inkluderar utnyttjandet av positiva förändringar. IPCC delar in 
klimatanpassningsåtgärder i tre olika huvudgrupper – strukturella och fysiska, sociala, 
och institutionella20. I den första kategorin, Strukturella och fysiska, återfinns 
ekosystembaserade klimatanpassningslösningar, såväl som ny teknik, bebyggda “hårda” 
lösningar samt olika typer av tjänster såsom allmän sjukvård, vaccineringsprogram och 
sociala skyddsnät. Sociala klimatanpassningsåtgärder inkluderar åtgärder som 
utbildning och beteendeförändringar, medan institutionella inkluderar bland annat 
lagar, ekonomiska styrmedel och politiska program.  

Förutom IPCCs indelning av klimatanpassning i olika kategorier finns det andra 
varianter, till exempel att skilja mellan bland andra ”gröna lösningar”, där EbA ingår, 
som på olika sätt använder sig av naturen för klimatanpassning, och ”grå lösningar”, 
som använder sig av mänskligt konstruerade/tekniska sätt att möta 
klimatförändringarna23. 

Ekosystemtjänster 
I våra ekosystem bildar organismer processer som i sin tur skapar tjänster och produkter 
som människan använder sig av24. Det finns tjänster och produkter vars värde för 
människan är välkända, såsom olika typer av skogsprodukter, men även tjänster som är 
mer osynliga och svåra att värdera (monetärt eller på annat sätt) såsom psykiskt 
välbefinnande kopplat till vistelse i vackra naturmiljöer25. Dessa tjänster och produkter 
sammanfattas av begreppet ekosystemtjänster. Användandet av ekosystemtjänster som 
begrepp spreds i och med lanseringen av rapporten Millennium Ecosystem Assessment 

                                                      
e Planerad skogsbrand i avgränsat område för att gynna arter som är beroende av bränd skogsmark.  
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(MEA)26. I rapporten definieras ekosystemtjänster helt enkelt som den nytta ekosystem 
skänker människan. Ekosystemtjänster delas upp i följande undergrupper6,26,27: 

• Försörjande ekosystemtjänster: olika typer av produkter vi hämtar och använder 
direkt ifrån naturen, till exempel mat, vatten, virke och andra råvaror. 

• Reglerande ekosystemtjänster: naturens förmåga att reglera vår miljö på ett sätt 
som direkt gynnar människan, såsom klimatreglering, vattenrening och skydd 
mot översvämning och erosion.  

• Kulturella och estetiska ekosystemtjänster: naturens/ekosystemens immateriella 
tjänster som har en positiv inverkan på människans sociala, psykologiska och 
fysiska välbefinnande, exempelvis naturupplevelser, rekreation och turism.  

• Stödjande ekosystemtjänster: används inte direkt av människan men möjliggör 
de andra typerna av tjänster. Innefattar fotosyntes, näringsämnesutbyte i 
naturen och ekosystemens produktivitet. 

Ekosystemtjänster är, precis som EbA, ett människocentrerat begrepp. MEA-rapporten 
beskriver användningen av begreppet som ett sätt att rikta uppmärksamhet till 
människans beroende av ekologiska processer. Det möjliggör även att beskriva 
ekologiska processer i monetära termer, vilket i sin tur gav upphov till en ny form av 
incitament för att sköta ekosystem, så kallad Betalning för ekosystemtjänster (PESf jfr. 
28,29). Ekosystemtjänstegreppet i allmänhet och PES i synnerhet har emellertid utsatts 
för kritik för att de riskerar att leda till förvaltningsformer som undervärderar de 
ekosystemtjänster som är svåra att prissätta21. 

Förhållande mellan EbA och ekosystemtjänster 
Medan ekosystemtjänster är en övergripande beteckning, vars definition inkluderar alla 
typer av tjänster och produkter som vi får från ekosystem, inbegriper EbA endast de 
ekosystemtjänster som kan användas för människans klimatanpassning10. Detta innebär 
att ekosystemtjänster som inte har klimatanpassningsfördelar är mindre centrala för 
EbA30. Om dessa tjänster kan tillgodogöras eller skapas genom EbA-åtgärder beskrivs 
de som synergieffekter eller positiva sidoeffekter22,31.  

                                                      
f Payments for Ecosystem Services 
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Figur 1. Relation mellan EbA och ekosystemtjänster 

Ett exempel på en sådan synergieffekt är att träd som planteras i städer för att reglera 
mikroklimatet (t.ex. skydda mot värmeböljor) även kan uppfattas som förskönande och 
därmed öka välbefinnandet. Det senare är inte än klimatanpassningstjänst, utan en 
annan ekosystemtjänst (kulturell/estetisk). EbA-åtgärder har dock inte alltid enbart 
positiva sidoeffekter. Konkurrenssituationer förekommer också, exempelvis gällande 
markanvändning (se kapitel 4).  

Förvaltning av ekosystem och biologisk mångfald 
Klimatförändringarna påverkar inte bara människan och samhället, utan även 
ekosystemen. Centralt i begreppet EbA är relationen mellan människa och naturmiljö, 
och definitionen pekar på behovet av att stärka såväl människans som ekosystemens 
motståndskraft. EbA är inte synonymt med att anpassa ekosystem till 
klimatförändringar och andra typer av förvaltning av naturmiljöer. 
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CBDs definition av EbA omfattar alla typer av insatser där ekosystemtjänster används 
för att öka människans motståndskraft, eller resiliens, mot klimatförändringar. 
Däremot inkluderar den inte insatser vars högsta mål är att öka ekosystemens resiliens 
eller att bevara olika typer av naturmiljöer för deras egen skull; EbA är ett 
människocentrerat begrepp. Sådana insatser brukar i stället benämnas förvaltning av 
ekosystem (”ecosystem management”32). Figuren nedan beskriver förhållandet mellan 
EbA och ekosystemförvaltning. Det är dock inte ovanligt att dessa två begrepp förväxlas 
i litteratur om EbA33. 

 
Figur 2. Relation mellan EbA och förvaltning av ekosystem 

I praktiken går det ofta inte att särskilja förvaltning av ekosystem och ekosystembaserad 
klimatanpassning, eftersom det sätt vi förvaltar våra ekosystem på påverkar deras 
förmåga att tillhandahålla ekosystemtjänster, inklusive de tjänster vi använder för 
klimatanpassning34. I CBDs definition av EbA anges dessutom hållbar förvaltning, 
bevarande och restaurering av ekosystem som åtgärder inom EbA, för att stärka 
ekosystemens förmåga att ”tillhandahålla” klimatanpassningstjänster. Detta innebär att 
bevarande av arter/naturmiljöer, exempelvis genom att klassa vissa områden som 
skyddade, kan vara en del av en mer övergripande EbA-strategi. Relationen mellan 
traditionella strategier för naturvård och EbA illustreras i figur 3 nedan. 

 
Figur 3. Relation mellan EbA och förvaltning av ekosystem 

Ekosystemtjänster möjliggörs av bakomliggande ekosystemprocesser som genereras av 
olika organismer. Dessa processer fungerar generellt sett bättre och är mer 
motståndskraftiga när det finns en mångfald av organismer i systemet24,35. Ett 
ekosystem som har ett överflöd (redundans) av arter är mer skyddat mot negativ 
påverkan utifrån (exempelvis klimatförändringar)36,37. Det innebär att en ökad biologisk 
mångfald skulle kunna bidra till att gynna och skydda ekosystemtjänster, och eftersom 
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ekosystembaserad klimatanpassning är en typ av ekosystemtjänst kan åtgärder för ökad 
biologisk mångfald räknas som en indirekt EbA-åtgärd. IPCC går ett steg längre och 
tar upp ökad biologisk mångfald som ett exempel på EbA20. 

I CBDs definition av EbA lyfts också det ömsesidiga beroendet mellan människor och 
ekosystem fram; att friska ekosystem är avgörande för människors välbefinnande 
(jämför MEA26). På så sätt kan man också argumentera att EbA kombinerar målet om 
mänskligt välbefinnande med hållbara ekosystem; vi behöver inte välja mellan det ena 
eller det andra38. En aspekt av EbA handlar alltså om att vidta åtgärder så att 
ekosystemen nu och i framtiden kan ge oss de tjänster som vi är beroende av för 
klimatanpassning. Doswald med flera33 beskriver att EbA är som mest effektivt då alla 
aspekter av hållbar utveckling (ekologisk, social och ekonomisk) samt synergieffekter 
innefattas. Således återfinns EbA i skärningspunkten mellan klimatarbete, 
utvecklingsarbete och åtgärder för bevarande av naturmiljöer30.  

Även om EbA sätter människan i centrum, bygger EbA på välmående och 
motståndskraftiga ekosystem. Hållbar förvaltning av naturresurser är med i EbA-
diskussionen, men EbA som begrepp fokuserar på att öka människans motståndskraft, 
inte naturens22. Det här gör att argumenten för införandet av traditionell förvaltning av 
naturmiljöer och EbA kan skilja sig åt  bevarande för ”naturens” skull mot 
klimatanpassning för människans skull (EbA), vilket kan påverka den politiska viljan 
eftersom beslutsfattare ofta föredrar åtgärder som sätter deras väljare i fokus, även om 
åtgärderna i sig liknar varandra33.  

 
Figur 4. Konceptuell modell av EbA. Doswald et al 2014 till vänster, Hills m. fl. 2013 till höger 
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Grön och blå infrastruktur 
Gröna och blå infrastrukturlösningar innebär att man använder ”naturen” i planering 
av infrastruktur39. Gröna lösningar anspelar på växter och träd, medan blå lösningar 
handlar om användandet av vatten. Grön infrastruktur är bredare och mer etablerat 
som begrepp än EbA. Om man söker på internet efter ”ekosystembaserad 
klimatanpassning” får man drygt 250 träffar (september 2017). Söker man istället på 
”grön infrastruktur” är man uppe i nästan 20000 träffarg. Gröna och blå 
infrastrukturlösningar är bredare än EbA, men samtidigt är det ett begrepp som för 
tankarna till just infrastruktur och bebyggda miljöer, medan EbA handlar om mer än 
de direkt fysiska åtgärderna, inklusive alla aspekter av hållbar utveckling34.  

Grön infrastruktur återfinns på olika administrativa nivåer. På lokal nivå kan det handla 
om att anlägga en park för att få in mer grönstruktur i staden och binda ihop olika 
gröna områden med varandra, på regional eller nationell nivå om att skydda och binda 
samman större naturområden som fyller en rad olika funktioner, så att olika arter kan 
förflytta sig mellan olika områden40. Grön infrastruktur används inte bara inom 
klimatanpassning, utan även för att öka det estetiska värdet av miljön, för biologisk 
mångfald, eller för till exempel att förbättra luften utan tanke på att klimateffekter40.  

Gemenskapsbaserad klimatanpassning  
och förvaltning av naturresurser 
En annan anpassningsstrategi som har likheter med ekosystembaserad 
klimatanpassning är ”lokal, gemenskapsbaserad klimatanpassning” (Community-Based 
Adaptation, CBA). CBA fokuserar på att öka samhällens motståndskraft mot 
klimatförändringar genom lokalt förankrade strategier22,38,41,42. CBA beskrivs av IPCC 
som ”klimatanpassning som drivs av, och för, lokalsamhället. Målet med CBA är att 
främja och stärka det lokala samhällets anpassningsförmåga […]”6, egen översättning. 

Det finns skillnader mellan CBA och EbA. Inom CBA kan man använda andra medel 
än ekosystemtjänster för klimatanpassning. EbA-åtgärder är inte nödvändigtvis 
förankrade i, eller på initiativ av, lokalsamhället (det lokala beslutsfattande och/eller 
direkt av folket). Om man jämför EbA-projekt med CBA-projekt internationellt liknar 
angreppssätten dock ofta varandra, vilket kan ge fördelar; EbA-projekt gör störst nytta 
om de förankras på den lokala nivån, och CBA-projekt som utnyttjar ekosystemtjänster 
har bättre förutsättningar för att lyckas43h.  

                                                      
g Google-sökning, incognito. Samma sökning på engelska gav följande fördelning: knappt 160 000 träffar 

för ”ecosystem based adaptation” och 420 000 för ”green infrastructure”. 
h Här bör dock tilläggas att CBA är utvecklat för utvecklingsländer, och det är inte säkert att man finner 

samma överlapp i rika länder. 
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EbA utförs för att människan ska kunna anpassa sig till klimatförändringarna; EbA-
insatser grundar sig i samhällsnyttan10,33,44-46, och har en nyttomaximerande grundsyn 
vad gäller förvaltning av ekosystem22. Det innebär att man bör utföra de åtgärder som 
flest får nytta av, och det även om ett fåtal skulle missgynnas. Man skulle exempelvis 
kunna skydda en kustnära zon för att minska översvämningsrisken, även om det slår 
hårt mot den lokala fiskeriverksamheten. Så kallad gemenskapsbaserad förvaltning av 
naturresurser (Community Based Natural Resources Management, CBNRM) skulle 
kunna bidra till att undvika sådana effekter43. CBNRM bygger på antaganden om att 
den lokala nivån och de som använder och är direkt beroende av naturresurser också är 
de som har störst incitament för att bevara resurserna; resurserna kommer att bevaras 
om fördelarna med bevarandet överväger nackdelarna (exempelvis inkomstbortfall); 
och människan bevarar de resurser som är sammankopplade med människans 
livskvalitet47. CBNRM kan även ses som ett exempel på EbA20.  

EbA i jämförelse med närliggande koncept 
Tabellen nedan sammanfattar informationen om de olika förvaltningsmetoderna som 
presenterades ovan, i jämförelse med EbA. 
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Förenklat kan sägas att det som skiljer EbA från grön infrastruktur är att den senare inte 
nödvändigtvis måste innehålla en utpräglad klimatanpassningskomponent, och 
dessutom kan den även avse åtgärder som bidrar till utsläppsminskningar. EbA också 
kan bidra till utsläppsminskningar, men det är aldrig det viktigaste målet utan en positiv 
synergieffekt. Även CBNRM och förvaltning av ekosystem kan motiveras utan 
klimatanpassningsfördelar. Grön infrastruktur, CBNRM och förvaltning av ekosystem 
kan därför ses som bredare koncept än EbA. Den enda förvaltningsstrategin i tabellen 
ovan som har samma fokus på klimatanpassning som EbA är CBA. Skillnaden mellan 
dem är att CBA inte nödvändigtvis använder sig av ekosystemtjänster eller biodiversitet, 
och att EbA inte nödvändigtvis förankras på lokal nivå. Figuren nedan sammanfattar 
vilka andra förvaltningsstrategier som är mest lika EbA i fråga om mål, åtgärder 
(implementering), fokus (människa eller natur), samt verktyg som används för att 
uppnå målet med strategin. 

 
Figur 5. EbA i jämförelse med andra förvaltningsmetoder. Figuren lyfter enbart fram likheter mellan 
EbA och andra metoder. 

EbA delar alltså ett flertal drag med övriga 
förvaltningsmodeller. EbA har delvis samma 
mål som CBA och CBNRM. Precis som CBA 
är EbAs mål människans klimatanpassning, 
men CBA har inte som mål att bevara 
naturresurser, även om det ofta ingår som en 
förutsättning för en hög motståndskraft mot 
förändringar. CBNRM däremot har som mål 
att bevara naturresurser för vår skull, men inte 
nödvändigtvis med klimatanpassning i åtanke.  

Allra störst likheter finns med grön 
infrastruktur. Skillnaden tycks vara att målen 
för åtgärderna skiljer sig åt. Grön infrastruktur 
kan, men måste inte, lyfta fram 
klimatanpassning som målet med åtgärderna. 

Mål

CBA

CBNRM

Åtgärder

Grön infrastruktur

Fokus

Grön infrastruktur

CBNRM

CBA

Verktyg

Grön infrastruktur

Vad särskiljer EbA från andra 
förvaltningsstrategier? 

EbAs yttersta mål är klimatanpassning/ 

minskad samhällelig sårbarhet inför 

klimatförändringarna 

EbA har människans välmående i fokus 

EbA använder ekosystemtjänster och/eller 

biodiversitet som verktyg för att uppnå 

ovanstående  
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Målet kan istället vara att främja andra typer av ekosystemtjänster samt biodiversitet.  

Samtliga förvaltningsmetoder ovan, förutom förvaltning av ekosystem, sätter 
människan i fokus. EbA använder ekosystemtjänster och biodiversitet som verktyg för 
att uppnå klimatanpassning, medan övriga förvaltningsmetoder kombinerar olika 
verktyg. De gemenskapsbaserade strategierna (CBA och CBNRM) fokuserar på att 
tillvarata lokal kunskap som är specifik för den aktuella platsen för att åstadkomma bra 
klimatanpassning. Inom förvaltning av ekosystem är målet att skapa bättre 
förutsättningar för ekosystemtjänster och biodiversitet.  

EbA har sin särart 
Att separera olika åtgärder i olika lådor är inte alltid möjligt, och inte nödvändigtvis 
intressant heller, om effekten blir densamma. Oavsett inramning kan dessa olika 
förvaltningsstrategier se relativt lika ut om man ser till utförandet. Åtgärder för ökad 
biodiversitet skulle exempelvis kunna placeras inom samtliga strategier. Skillnaden 
ligger i varför snarare än i vad som görs. Främst för människans skull eller för 
ekosystemens? För klimatanpassning eller på annan grund?  

Skillnaderna mellan de olika koncepten kan dock vara viktigt att ha med sig i 
beslutsfattandet, samhällsdialogen och kunskapsinhämtningen. Begreppsförvirringar 
kan leda till svårigheter att matcha mål med styrmedel, bortfall av kunskap i processer 
och olika mentala bilder i samhällsdialoger. Forskning, både globalt15 och i den svenska 
kontexten50, visar att många åtgärder som i praktiken bidrar till EbA inte har 
klimatanpassning eller riskhantering som primärt syfte. Detta innebär att många EbA-
åtgärder idag inte utgår från en analys av framtida klimatförhållanden eller nutida och 
framtida risker16. Användandet av begreppet ekosystembaserad klimatanpassning kan 
även vara ett sätt att visa att klimatanpassning inte bara handlar om att bygga 
skyddsvallar och att förstora avloppsrören, utan att vi också kan arbeta med de tjänster 
ekosystemen ger oss. 

2.2. Det ekonomiska värdet 
William Sidemo Holm, Centrum för miljö- och klimatforskning 

 

Det ekonomiska värdet av en vara eller tjänst brukar likställas med nyttan den tillför en 
ekonomisk aktör. För EbA beror det ekonomiska värdet dels på nyttan av att minska 
skador på grund av klimatförändringar och dels skapande av andra nyttor, som till 
exempel ekosystemtjänster och bevarande av biologisk mångfald. I det här avsnittet 
diskuterar vi vilket kunskapsunderlag som behövs för att värdera olika EbA-åtgärder. 
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Som regel gäller att ju bättre kunskapsunderlag, desto mer korrekt värdering. Vi går 
även igenom olika metoder för att värdera de olika nyttorna som EbA tillför. 
Värderingsmetoderna är grupperade i tre olika kategorier beroende på om nyttan har 
ett direkt marknadsvärde, ett indirekt marknadsvärde genom att påverka varor eller 
tjänster med direkta marknadsvärden, eller ett värde utan anknytning till någon 
marknad, så kallade icke-marknadsvärden. Vi har samlat exempel på nyttor under dessa 
kategorier i tabell 2. 

Kunskapsunderlag 
För att kunna värdera hur EbA minskar skador från klimatförändringar behövs 
uppskattningar på skadornas omfattning och risken för att de inträffar. Dessutom måste 
det åskådliggöras var skadorna kommer att ske så att lokala EbA-projekt kan planeras 
där behovet är störst. För att uppskatta omfattning och plats kan modeller som 
simulerar framtida klimatscenarier användas. Även om sådana modellers precision har 
ökat allteftersom de utvecklats, innehåller simuleringarna fortfarande betydande 
osäkerhet, vilket är viktigt att beakta vid användning för att kunna räkna ut de 
ekonomiska värdena av EbA. 

Förutom kunskap om skadorna behövs det kunskap om åtgärdernas motverkande 
effekt för att beräkna deras värde. Ju effektivare EbA är på att minska skador, desto 
kostnadseffektivare är det. Därför är det viktigt att utvärdera åtgärdernas 
skadereducerande egenskaper i potentiella klimatscenarier och utforska alternativa 
designer som ökar effektiviteten. Utöver kostnadsreducering behövs kunskap om vilka 
andra värden EbA tillför. 

Förutom omfattning och läge påverkas det ekonomiska värdet av tidpunkten för när en 
EbA-åtgärd förväntas tillföra nytta. Nyttan från EbA kan inte konsumeras direkt utan 
tillförs över tid45. En del implementerade EbA-åtgärder genererar inte någon nytta alls 
under den första tiden, till exempel planterade träd som ska minska skadorna från 
översvämning och torka, utan behöver växa till sig innan någon effekt kan ses44. 

För att räkna ut dagens värde av framtida nytta används traditionellt en 
diskonteringsränta. Vanligtvis bestäms en diskonteringsränta av vad för avkastning 
pengarna skulle ha gett om placerade i alternativa investeringar. Även sannolikheten för 
att investeringen leder till önskat resultat påverkar diskonteringsräntan. På grund av 
detta, och på grund av att vi förväntar att se en fortsatt ekonomisk tillväxt i framtiden, 
värderas en vara eller annan ”nytta” som konsumeras idag högre än om den konsumeras 
i framtiden. Många ekosystembaserade nyttor kan däremot inte växa på samma sätt 
vilket gör det problematiskt att använda diskonteringsränta för EbA51,52. Som praktiskt 
exempel kan nämnas att Trafikverket använder en diskonteringsränta på 3,5 procent 
vid analys av vilka beslut som är samhällsekonomiska inom transportsektorn53.  
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Ju längre tid det tar för en investering att börja generera nytta, till exempel på grund av 
en lång byggtid, desto lägre värde får projektet då diskonteringsräntan gör att nytta 
sjunker exponentiellt över tid. Till exempel gör en diskonteringsränta på 3,5 procent 
att nytta som förväntas upplevas om femtio år endast värderas till en sjättedel idag. Av 
denna anledning har användning av diskonteringsränta för att beräkna om 
klimatanpassningar är lönsamma fått kritik för att vara oetiskt, bland annat för att det 
leder till att framtida generationers välfärd värderas lägre än dagens. Även med en lägre 
diskonteringsränta, till exempel 1,4 procent som föreslogs i Sternrapporten, då ansedd 
som kontroversiellt låg, värderas nytta som upplevs om femtio år endast till hälften i 
dagens värde, inflationsneutralt54.  

Valet av diskonteringsränta får med andra ord stor betydelse för värdet av EbA. Ju 
längre tidshorisonter, desto större blir den negativa effekten på värdet. Om en 
diskonteringsränta ska användas vid värdering av EbA behöver den vara fallande om 
inte värdet ska utraderas när tidshorisonten är lång.  

 
Tabell 2. Exempel på hur olika nyttor från EbA kan värderas.  

EbA Direkt 
marknadsvärde 

Indirekt marknadsvärde Icke-marknadsvärde 

Plantera blommande 
växter som är anpassade 
för framtida 
klimatförändringar vid 
insektspollinerade grödor 

Livsmedel Pollination 

Biologisk kontroll 

Biologisk mångfald 

Plantera buskar och träd 
vid vattendrag för att 
reglera vattennivån 

biomassa Minska översvämningsskador Estetik 

Anlägga parker i urbana 
miljöer för att reglera 
temperatur och minska 
andelen hårdgjorda ytor 

Turism Rekreation 

Upptag av växthusgaser 

Estetik 

Biologisk mångfald 

Nyttor med direkt marknadsvärde 
Nyttor inom kategorin ”direkt marknadsvärde” har ett monetärt marknadsvärde som 
de kan handlas för på marknaden55. Ett exempel är produktionen av biomassa från träd 
som planteras som en EbA-åtgärd för att minska risken för framtida 
översvämningsskador33. Vid eventuell avverkning kan biomassan säljas till ett 
marknadspris. 
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Nyttor med indirekt marknadsvärde 
Nyttor utan något direkt marknadsvärde kan ändå uppskattas monetärt ifall de har en 
positiv effekt på direkta marknadsvärden. Nyttan från att minska framtida kostnader 
från klimatförändringar har ofta ett så kallat indirekt marknadsvärde. Till exempel 
skapar EbA-åtgärden att plantera träd för vattenreglering som skydd mot 
översvämningsskador ett indirekt marknadsvärde genom att minska risken för att något 
med marknadsvärde skadas33. Nyttor med indirekta marknadsvärde är ofta svårare att 
uppskatta än de med direkt marknadsvärde.  

Nyttor med icke-marknadsvärde 
Nyttor med icke-marknadsvärde saknar anknytning till marknadsvärden55. Till 
exempel har träd som planterats för vattenreglering och skydd mot översvämning ett 
estetiskt värde som inte har någon relation till marknaden. Nyttornas värde kan istället 
uppskattas genom att undersöka vad personer anser dem vara värda. Detta kan göras 
genom att fråga personer om vad de skulle vara villiga att betala för nyttor som inte har 
något pris eller hur mycket de kräver i betalt för att en nytta utan pris skulle tas ifrån 
dem. Metoden har emellertid fått mycket kritik för att inte ge rättvisande värden56. 
Likväl har metoden förblivit flitigt använd vid värdering av icke-marknadsvärden och 
liknar värdesättning på en marknad i det att värden beror på preferenser och 
betalningsmöjlighet då betalningen innebär mindre resurser kvar för att kunna betala 
för andra varor eller tjänster56. Det innebär att en starkare preferens för ett EbA-projekts 
icke-användarvärde och en större budget resulterar i ett högre värde för projektet. Trots 
denna och andra metoder för att mäta icke-marknadsvärden är de vanligtvis svåra att 
uppskatta. 

När är det ekonomiskt fördelaktigt att implementera EbA? 
Enkelt sagt tillför en EbA nettonytta när det totala ekonomiska värdet är större än 
kostnaden för implementeringen och eventuell förlust av befintliga värden. Om EbA 
tillför icke-användarvärde kan det finnas anledning att implementera även när den 
monetära kostnaden är högre. På samma sätt kan det finnas anledning att inte 
implementera när kostnaden innebär förlust av icke-användarvärden. Dessa värden är 
också viktiga att beakta när en EbAs kostnadseffektivitet jämförs med alternativa 
klimatanpassningar. Utöver att vara kostnadseffektivare när marknadsvärdena jämförs 
kan det finns fall där EbA skapar fler nyttor med indirekta marknadsvärden och icke-
användarvärden i form av livskraftigare ekosystem och rekreativa värden jämfört med 
alternativa klimatanpassningar10. Flera studier har analyserat olika EbA och påpekat 
deras potential för mer kostnadseffektiv klimatanpassning30,45,57,58. Det kan också vara 
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intressant med mer långsiktiga undersökningar av hur nyttan från EbA utvecklas över 
tid, vilket det idag finns väldigt få exempel på33. 

Genom att uppskatta hela värdet från EbA-projekt kan de planeras för att tillföra största 
möjliga nytta för samhället55.  

2.3. Den politiska kontexten 
Terese Thoni, Centrum för miljö- och klimatforskning 

Åsa Knaggård, Statsvetenskapliga institutionen 

 

Ekosystembaserad klimatanpassning (EbA) har diskuterats inom FN-systemet sedan 
åtminstone 2009. Intresset för begreppet har sedan dess växt, främst internationellt men 
på senare tid även i svensk kontext. I det här avsnittet beskriver vi hur det politiska 
arbetet med EbA har vuxit fram, både internationellt och nationellt. Vi ger en översikt 
av de viktigaste politiska besluten och dokumenten på området, samt exempel på 
initiativ relaterade till EbA. 

På den internationella, politiska, nivån introducerades EbA först av Konventionen om 
biologisk mångfald (CBD). År 2009 föreslog CBD en definition som sedan dess har 
använts av fler aktörer, exempelvis FNs klimatkonvention (UNFCCC) och FNs 
klimatpanel (IPCC)18-20. De politiska diskussionerna kring EbA förde på internationell 
nivå förhandlingarna kring biodiversitet och klimatförändringarna närmare varandra. 
Från att ha få överlapp mellan områdena har nu både UNFCCC och CBD uppmuntrat 
världens länder att implementera EbA-strategier22,59. De så kallade Rio-konventionerna 
– CBD, UNFCCC och FNs konvention för bekämpning av ökenspridning (UNCCD) 
– samarbetar sedan flera år kring EbA60. Andra FN-organ som har engagerat sig i frågan 
om EbA inkluderar FNs utvecklingsprogram (UNDP)61,62 och FNs miljöprogram 
(tidigare UNEP, numera UN Environment)63,64.  

På europeisk nivå har den Europeiska kommissionen i sina riktlinjer för framtagandet 
av anpassningsstrategier bland annat rekommenderat att prioritera åtgärder som ger 
multipla fördelar, ”no-regret” och/eller ”low-regret”i, och angett EbA som exempel på 
en sådan åtgärd65. Dessa riktlinjer presenterades efter framtagandet av EUs vitbok från 
2009 ”Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram”66. Man 
förespråkar att utnyttja naturens förmåga att minska effekterna av klimateffekterna, 
                                                      
i En ”no-regret-åtgärd” innebär en åtgärd som ger positiva resultat oavsett framtidsscenario. Det kan handla 

om klimatanpassningsåtgärder som för med sig positiva effekter på exempelvis biodiversitet eller hälsa, 
och att dessa positiva effekter överväger eventuella negativa effekter, även om klimateffekterna i 
framtiden blir mindre än vi idag tror och klimatanpassningsåtgärder blir överflödiga. En ”low-regret-
åtgärd” fungerar på samma sätt men tillåter vissa negativa effekter.  
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både i urbana miljöer och på landsbygden, exempelvis genom användandet av grön 
infrastruktur66. 

I Sverige samarbetar omkring trettio sektors- och expertmyndigheter kring arbetet med 
klimatanpassning67. Det finns många exempel på arbeten som staten genom 
myndigheter eller andra aktörer bedriver eller har bedrivit som relaterar till EbA, även 
om termen sällan används. Boverket var exempelvis tidigt ute med skriften ”Låt staden 
grönska. Klimatanpassning genom grönstruktur” från 201068. Skriften listat positiva 
synergieffekter till följd av implementering av grön- och blåstruktur i urban miljö, 
bland annat bättre välbefinnande hos befolkningen och högre värden på fastigheter och 
mark. Ett annat exempel är Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) rapport om att 
sänka temperaturen i bebyggda miljöer som bland annat förespråkar att skapa mer 
skugga i städerna med hjälp av parker, träd och andra gröna inslag69.  

”Klimat- och sårbarhetsutredningen” SOU (2007:60) rekommenderade 2007 att 
klimatanpassningsarbetet påbörjas utan dröjsmål70. En av huvudslutsatserna var att 
skogs- och jordbruk i Sverige kan komma att gynnas, men att anpassningsarbete behövs 
även i dessa sektorer för att skydda den biologiska mångfalden. Inom EbA används 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster för klimatanpassning. Den omvända 
relationen, att skydda biologisk mångfald och ekosystemtjänster, är inte EbA utan 
förvaltning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Som tidigare diskuterats 
(avsnitt 2.1.) är det i praktiken svårt att skilja EbA och den här typen av förvaltning 
eftersom tillgången på ekosystemtjänster och biodiversitet är en förutsättning för EbA.  

Regionalt arbetar Länsstyrelserna med samordningen av klimatanpassningsarbetet. 
Rent praktiskt har kommunerna ett stort ansvar för implementering av 
klimatanpassning genom den fysiska planeringen, samt genom de verksamheter som 
kommunerna är ansvariga för. Regeringen har även fastställt tio etappmål om biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster, som bland annat handlar om att dessa båda 
värdepunkter ska integreras i alla relevanta samhällsbeslut senast år 20185,71. Även 
Länsstyrelser har börjat arbeta med EbA, bland annat Länsstyrelsen Västmanland72 och 
Länsstyrelsen Norrbotten73.  

På lokal nivå sker arbetet med EbA mer sporadiskt i form av projekt eller liknande5. 
Under de senaste åren har dock intresset för EbA i kommunerna ökat. Det har märkts 
bland annat på branschkonferensen Klimatanpassning Sverige, som under de senare 
åren gett frågan alltmer uppmärksamhet73,74. Exempel på kommuner som har arbetat 
för att föra in perspektivet i sin planering eller arbete med klimatanpassning är Järfälla75, 
Malmö5 och Stockholm76. Det är än så länge oklart hur framgångsrika de har varit.  

I likhet med etappmålen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster fann den statliga 
utredningen ”Synliggöra värdet av ekosystemtjänster” (SOU 2013:68) att frågan om 
ekosystemtjänster bör integreras inom flera politikområden, inte bara de som direkt 



24 

handlar om natur och miljö, samt att arbete med att främja ekosystemtjänster kan 
generera positiva effekter även på andra områden, exempelvis klimatanpassning77.  

Den senaste utvecklingen på det klimatpolitiska området i Sverige pekar mot en mer 
sammanhållen klimatstrategi för landet. 2015 gjorde Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut (SMHI) en uppföljning av klimatarbetet i Sverige sedan Klimat- 
och sårbarhetsutredningen 200778. Här föreslås att Sverige tar fram en nationell strategi 
för klimatanpassning med mer definierade roller för olika samhällsaktörer78. Bland 
annat föreslås att istället för att ha trettio sektors- och expertmyndigheter som delar på 
ansvaret får olika myndigheter olika roller. Även om det i rapporten läggs mer vikt på 
hur ekosystem och biodiversitet påverkas av klimatförändringarna än hur 
ekosystemtjänster och biodiversitet kan utnyttjas i klimatanpassningsarbetet, finns det 
flera kopplingar även till det senare. Bland annat tas det upp att flera Länsstyrelser anser 
att det saknas klarhet kring hur krav på användandet av EbA och mångfunktionalitet 
kan ges utrymme i kommunernas detaljplaner. 

Klimatanpassningsutredningen (SOU 2017:42) inkom med sitt betänkande i maj 
201779. Utredningen rekommenderar att en nationell strategi för klimatanpassning tas 
fram och att övriga områden hanteras inom arbetet med strategin. Utredningen 
rekommenderar att man går ifrån den tidigare modellen med många myndigheter 
inblandade i klimatanpassningsarbetet, till att istället tillsätta särskilda myndigheter 
med övergripande ansvar. Utredningen fann även att det område där ansvarsfrågan var 
mest angelägen att utreda var för bebyggelse och byggnader. För området bebyggelse och 
byggnader föreslås att Boverket ansvarar för samordningen. Utredningen inkluderar 
också förslag på tillägg till Plan- och Bygglagen (2010:900), samt förändringar i lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Området bebyggelse och byggnader är, om 
inte direkt så i alla fall indirekt, relaterat till EbA då det bland annat handlar om 
möjligheten att avslå bygglov på mark som anses särskilt utsatt. EbA-åtgärder såsom 
anläggande av nya parker och öppen dagvattenhantering i olika system tar plats och är 
därmed beroende av att det finns tillräckligt med yta för att genomföra åtgärderna, 
vilket kan konkurrera med behovet av mer bebyggelse (se avsnitt 3.1 för mer 
information om EbA och öppen dagvattenhantering). Utredningen föreslår även 
bygglov för att hårdgöra ytor i trädgårdar, vilket skulle kunna ge mer incitament för 
ekosystembaserade lösningar. 

I juni 2017 röstade Riksdagen igenom Regeringens förslag på ett klimatpolitiskt 
ramverk som bland annat inkluderar en klimatlag som ska träda i kraft 2018 och ett 
nytt klimatmål som specificerar att Sverige år 2045 eller tidigare inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser80. Ramverket specificerar inte hur Sveriges nationella 
arbete med klimatanpassning ska se ut, vilket har påpekats av flera remissinstanser70. 
Däremot anges att Sverige internationellt ska vara drivande i arbetet med 
klimatanpassning i utvecklingsländer.  
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3. EbA i specifika miljöer 

Hur ekosystembaserad klimatanpassning (EbA) ser ut skiljer åt sig mellan olika sektorer 
och miljöer. I det här kapitlet tittar vi därför närmare på ett antal områden där EbA-
åtgärder är särskilt intressanta. Dessa miljöer är den bebyggda miljön, kulturmiljön, 
kusten, jordbruket och skogsbruket. Varje avsnitt börjar med en kort beskrivning av 
klimatrelaterade utmaningar. Därefter ger vi exempel på möjliga EbA-åtgärder som kan 
användas för att motverka dessa problem, och eventuella utmaningar associerade med 
dessa åtgärder.  

3.1. Bebyggd miljö  
Helena Hanson, Centrum för miljö- och klimatforskning  

Johanna Alkan Olsson, Centrum för miljö- och klimatforskning  

Ebba Brink, Centrum för studier av uthållig samhällsutveckling 

 
Allt fler människor lever idag i städer. På många håll råder det bostadsbrist och de 
urbana områdena expanderar. För att möta kraven från urbaniseringen är förtätning av 
våra städer en lösning. Med ett förändrat klimat följer även ett ökat behov av 
klimatanpassning. Ekosystembaserad klimatanpassning (EbA) kräver ofta plats för att 
kunna anläggas, men kan å andra sidan också ge positiva fördelar utöver 
klimatanpassning i den bebyggda miljön. Nedan diskuterar vi olika EbA-åtgärder i den 
bebyggda miljön, vilka effekter dessa åtgärder har eller förväntas ha, samt i vilken 
omfattning dessa åtgärder används idag. Vi fokuserar på åtgärder som passar i en svensk 
kontext.  

Utmaningar och bakgrund 
Klimatförändringarna förväntas leda till att städer behöver anpassas till en ökad 
förekomst, längd och intensitet på värmeböljor, skyfall och torka. För kustkommuner 
i södra Sverige tillkommer även havsnivåhöjning som en utmaning (se avsnitt 3.2.). 
Det geografiska läget avgör vilka klimateffekter som kommer att vara problematiska, 
men de allra flesta städer kommer att behöva hantera en eller flera av följande 
klimateffekter: hetta, översvämningar och vattenbrist.  
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Det finns få vetenskapligt publicerade artiklar i en urban kontext som explicit nämner 
begreppet ekosystembaserad klimatanpassning15 och begreppet har ännu inte riktigt 
tagits upp i svensk kommunal policy och planering16. Nedan sammanfattas forskningen 
kring åtgärder som skulle kunna betraktas som EbA-åtgärder, det vill säga åtgärder där 
gröna eller blå strukturer eller en kombination av dessa används i syfte att motverka 
problem med hetta, översvämningar och vattenbrist i städer.  

En nyligen publicerad litteraturöversikt över EbA-relaterade studier i städer15 
analyserade vilka klimatrelaterade riskkällor som beforskas, vilka typer av ekosystem 
studeras, hur åtgärder implementeras och utvärderas, såväl som forskningens 
geografiska utbredning. De flesta av de identifierade studierna återfanns i städer på 
norra halvklotet, med en tydlig inriktning mot Europa, Nordamerika och östra Asien. 
Den oftast studerade riskkällan var värmestress/ ökad temperatur, följt av 
översvämningar orsakade av nederbörd och dagvatten och översvämningar utefter 
vattendrag. I cirka en tredjedel av artiklarna var grönområden den ekologiska struktur 
som bidrog med den studerade klimatanpassningsnyttan, följt av träd och buskar, 
våtmarker, och parker och trädgårdar. Kustekosystem (inklusive mangrovesystem och 
biogena rev) och gröna tak fick minst uppmärksamhet, trots att många av de studerade 
städerna var belägna i kustområden. 

Medan flera andra EbA-studier pekar på bristen på stödjande (kvantitativt) 
faktaunderlag33,81, identifierade litteraturöversikten ett stort antal sådana studier 
kopplade till begrepp som dagvatten, urbana värmeöar och/eller ekosystemtjänster, 
vilket tyder på att det finns litteratur som är relevant för EbA men som inte använder 
sig av EbA som begrepp. 

Det finns idag ingen allmänt gällande klassificering av EbA åtgärder för urbana miljöer. 
Vi använder oss av en klassificering likande Geneletti and Zardo 82, vilken i sin tur 
inspirerats av Europeiska Miljöbyråns (EEA) arbete83 (Tabell 3).  
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Tabell 3. Klassificering av EbA åtgärder, den klimateffekt åtgärden syftar till att begränsa samt vilket effekt EbA-
åtgärderna har. Modifierad efter Geneletti och Zardo82 och EEA83. 

EbA åtgärd Klimateffekt Effekter av EbA 

Skapa blå-grön ventilation Hetta Rätt belägna urbana vattendrag och 
öppna grönytor kan bidra med 
luftcirkulation och en avkylande 
effekt 

Anlägg gröna tak och väggar Hetta Gröna väggar och tak kan ge ett 
behagligare inomhusklimat, speciellt 
i varma och torra områden. 

Öka andelen urban grönska Hetta Urbana grönområden sänker luft och 
mark-temperaturen genom att ge 
skugga och öka avdunstningen. 

Minska andelen hårdgjord mark Översvämningar Ej hårdgjord mark saktar ner 
ytvattenflöden och infiltrerar vatten, 
vilket reducerar topp-flöden vid 
nederbörd. 

Bevara, restaurera och skapa gröna 
och blå områden. 

Översvämningar/vattenbrist Gröna och blå ytor reducerar 
toppflöden, ökar infiltrationen och 
fyller på grundvattentäkter. 

Anlägg vegetation anpassad till det 
lokala klimatet. 

Vattenbrist Växtarter som är torktåliga behöver 
mindre vattenresurser. 

Implementering av EbA i städer 
Implementering av EbA i städer kan främjas genom styrmedel och planer på lokal och 
regional nivå15. Det kan gälla allmänna strategier, visioner och utvecklingsmål för 
stadsplanering84, översikts- och detaljplaner85-88, grönstrukturplaner och förvaltnings-
övergripande klimatanpassningsstrategier84, och förvaltningsspecifikt arbete, 
exempelvis rutiner för dagvattenhantering89,90, byggnormer91 och miljövårdplaner92,93. 

Brist på fysiskt utrymme i tät bebyggelse är ett vanligt hinder för implementering av 
EbA15. I synnerhet innebär den ökande konkurrensen om och prissättningen av mark i 
staden, tillsammans med ett annat hållbarhetsideal – det om urban förtätning – stora 
utmaningar för EbA. Olika lösningar från städer världen över är att arbeta med 
multifunktionella utrymmen, ’återvinning’, eller ekologisk restaurering av gammal 
industrimark88, olika (t.ex. juridiska eller ekonomiska) incitament för åtgärder på privat 
mark och/eller fastigheter84, samt långsiktigt och strategiskt markförvärv för EbA94. 

En nyligen publicerad rapport från Naturvårdsverket, ”Implementering av 
ekosystemtjänstbegreppet i kommunal verksamhet”5, inkluderar en särskild delstudie 
om EbA. Författarna betonar vikten av ett långsiktigt och strategiskt 
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klimatanpassningsarbete som tar hänsyn till den lokala kontexten och är flexibelt nog 
att kunna korrigeras eller byggas på allteftersom klimatet – eller samhället – förändras. 
De framhåller EbA som en flexibel klimatanpassningsstrategi som dessutom ger flera 
positiva fördelar utöver klimatanpassning. Som exempel på flexibilitet kan nämnas att 
EbA-åtgärder sällan är permanenta på samma sätt som exempelvis bebyggelse är; det är 
ofta möjligt att anlägga en EbA-åtgärd på en plats och senare, vid behov, testa något 
annat5. Dessutom fann man att det är viktigt att främja positiva synergieffekter, att 
kartlägga vilka luckor som finns i klimatanpassningsarbetet, och att fortsätta arbeta på 
den grund som har lagts, för att få till stånd ett så effektivt klimatanpassningsarbete 
som möjligt.  

Nedan tittar vi närmare på EbA-åtgärder för att hantera problem med hetta och 
översvämningar i städer som har eller skulle kunna implementeras i svenska städer. 

Hetta  
Städer är ofta betydligt varmare än den omgivande landsbygden vilket generellt 
omnämns som den urbana värme-ö effekten95. Effekten beror på att byggnader och 
infrastruktur i staden absorberar mer värme under dagen i jämförelse med en 
vegetationsklädd yta. Vegetationsklädda ytor har dessutom större avdunstning som har 
en kylande effekt,100. Byggnader minskar också luftcirkulationen och det alstras mycket 
värmeenergi i staden genom trafik och luftkonditionering96, vilket sammantaget ökar 
den urbana temperaturen. Under natten strålar lagrad värme tillbaka ut i det urbana 
landskapet. Den urbana värme-ö effekten är som mest påtaglig i städer i varmare 
klimatzoner men påverkar även städer på nordligare breddgrader97. Problemet med den 
urbana värme-ö effekten förväntas bli värre med klimatförändringarna då 
medeltemperaturen förväntas stiga och förekomsten av värmeböljor öka98. En ökande 
omfattning och frekvens av urbana värmeböljor kan potentiellt leda till en försämrad 
folkhälsa och ett ökat antal sjukdoms- och dödsfall, framförallt hos den äldre delen av 
befolkningen; kombinationen värme och luftföroreningar är speciellt skadlig. Under 
värmeböljan som drabbade Europa 2003 rapporterades 35 000 extra dödsfall och 
urbana områden var speciellt utsatta99. 

Skapa grön-blå ventilation 
Studier visar att bevarande av grönområden är absolut viktigast för att hålla nere 
värmen, men många stadsområden är även i behov av förändringar i den urbana 
designen100-102. I synnerhet kan förhållandet mellan höjd och bredd på de urbana gatu-
utrymmena ha en betydande inverkan på lufttemperatur, solstrålning och 
vindförhållandena103,104. Orienteringen av gator och byggnader i förhållande till 
rådande vindriktningar, liksom formen och placeringen av byggnader har en stor 
inverkan på både utomhus- och inomhusventilation105,106. I ett varmt klimat kan en 
kompakt stadsplanering resultera i mindre strålning på gatunivå och därmed lägre 
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temperaturer under dagtid än en spridd stadsplanering96,104,107. Eftersom byggnader inte 
skuggar vid höga solhöjder (vid middagstid), kan det dock krävas andra typer av lokal 
skuggning, antingen genom vegetation eller genom solskydd. Detta är framförallt 
viktigt att tänka på vid sydligare breddgrader, men eftersom många hus och gator i 
Sverige byggts med ett oförändrat klimat i åtanke kommer höga solhöjder även påverka 
värmen i städer på dessa nordliga breddgrader96,107,108. I dessa sammanhang kan en 
kombination av horisontella och vertikala gröna strukturer ge effekt107. 

En kombination av en förändrad struktur och form på den byggda miljön och en 
integrering av grön-blå områden kan bidra till att lindra den urbana värme-ö effekten. 
Även småskaliga förändringar kan ha stor inverkan både nu och i framtiden100-102,109,110. 
Olika discipliner benämner dessa olika lösningar med lite olika namn, vilket gör det 
svårt att navigera i den vetenskapliga litteraturen och få en översikt över vilka lösningar 
som är undersökta och inte. Exempel på terminologi som används i litteraturen 
inkluderar bioklimatiska designprinciper109,110, vattenkänslig urban design och 
klimatkänslig urban design111, blå gröna korridorer112 och urban grönstruktur113. Vilket 
begrepp som används handlar om inriktning och intresse där till exempel blågröna 
korridorer oftare är relaterat till hantering av översvämningar än av hetta114, gröna 
korridorer eller grön infrastruktur har större fokus på biodiversitet115, och bioklimatisk 
design handlar om värmehantering116. 

Anlägg gröna tak och väggar 
Tak och väggar täckta med någon typ av vegetation är en annan typ av EbA-åtgärd 
möjlig i stadsmiljö. Vegetationen bidrar med att sänka lufttemperaturen genom 
vattenavdunstning samt mindre absorption av solstrålning jämfört med konventionella 
tak och väggar. Det finns olika typer av gröna tak och väggar. Den vanligaste typen av 
gröna tak är extensiva tak, vilka har ett substratdjup på under 20 centimeter, och en låg 
mångfald av växter117; vanligtvis täckta med sedumarter men även gräs och örttak 
förekommer. Tak som är tjockare än 20 centimeter kallas intensiva tak. Ett större 
substratdjup möjliggör plantering av buskar och träd och en högre biologisk 
mångfald117.  

Endast ett fåtal studier har undersökt vilken effekt gröna tak kan ha på temperaturen 
på stadsnivå. Exempelvis visar resultat från Chicago på att en omfattande 
implementering av gröna tak på stadsnivå kan sänka temperaturen med upp till tre 
grader kvällstid jämfört med vanliga konventionella tak118, medan studier från New 
York visar på en sänkning på under en grad119. Hur högt över markytan som det gröna 
taket anläggs är också av betydelse för vilken temperatursänkande effekt vegetationen 
har på lufttemperaturen vid markhöjd. Resultat från både experimentella och 
simulerade studier med gröna tak visar på att i de fall gröna tak anlagts på halvhöga till 
höga byggnader (28,6 and 67,4 m) är den temperatursänkande effekten vid markhöjd 
försumbar119.  
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Gröna väggar kan delas in i två 
huvudgrupper: gröna fasader och levande 
väggar120. Skillnaden mellan dessa är att 
gröna fasader täcks med klätterväxter 
(planterade i marken eller planteringskärl) 
som antingen klättrar på eller hänger ner över 
väggen, medan levande väggar inkluderar 
material och teknologi som möjliggör 
plantering på själva väggen121.  

Utöver önskad klimatreglering kan gröna tak 
och väggar även ha negativa miljöeffekter, 
och kostnaderna kan skilja sig mellan de 
olika typerna av tak och väggar. De negativa 
miljöeffekterna utgörs av 
näringsämnesläckage122, förhöjda halter av 
metaller och kemikalier i 
avrinningsvattnet122,123 samt belastning för 
vattenförsörjningen i torra klimatzoner på 
grund av konstbevattning124. Den 
ekonomiska aspekten handlar om kostnader 
för materiel, anläggning och underhåll117. 
Gröna fasader är generellt bättre än levande 
väggar ur miljösynpunkt och kostar även 
mindre då de inte innefattar något material 
och inte heller kräver någon omfattande 
skötsel121,125. Vilken miljöeffekt och kostnad levande väggar och gröna tak har beror 
delvis på vilken vegetation som etableras eftersom det avgör hur mycket skötselinsatser 
som krävs. Exempelvis kräver sedumarter mindre skötsel (konstbevattning, 
näringstillförsel) i jämförelse med annan vegetation och näringsläckaget kan därför vara 
mindre från denna typ av tak än i jämförelse med tak som används för urban odling126.  

En synergieffekt av att anlägga gröna tak och väggar för klimatanpassning är att de kan 
sänka byggnaders energiförbrukning och därmed bidra till minskade växthusgasutsläpp. 
Detta beror delvis på den kylande effekten avdunstningen har, samt den minskade 
absorptionen av strålning, men också på den isolering det gröna taket bidrar med, 
framförallt substratet. Gröna tak kan minska en byggnads energiförbrukning mellan 1 
och 40 procent beroende på byggnadstyp, typ av grönt tak och klimatzon119. Gröna tak 
är speciellt effektiva för att reducera energianvändningen (både vinter och sommartid) 
för byggnader med dålig isolering127. Varma och soliga förhållanden med låg 
markfuktigheten ger dock en lägre avdunstning från vegetationen och gröna tak i torra 
och varma klimat kan därför behöva konstbevattnas.  

Gröna tak i Basel 

Staden Basel har den största ytan av gröna 

tak per invånare i världen. Initiativet som 

syftade till att öka andelen gröna tak drevs 

först av energi besparingsprogram och 

därefter av bevarande av biologisk 

mångfald. Basel stad har gynnat 

implementeringen av gröna tak genom att 

investera i bidragsprogram vilka gav stöd 

för installering av gröna tak under 

perioderna 1996-1997 och 2005-2006. 

Bidragsprogrammen finansierades genom 

Baselinvånarnas energiräkning (5 procent 

avsattes till gröna tak). 2002 genomfördes 

en lagändring för Basel stads byggnads och 

konstruktionslag. Detta innebar att alla 

platta tak måste förgrönas vid 

nybyggnation eller reno-vering. Idag är 23 

procent av alla platta tak i staden gröna. 

(Mer information om projektet via  

Climate-ADAPT3) 
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Öka andelen grön infrastruktur 
Utöver gröna tak och väggar utgör skogar, parker och gatuvegetation grön infrastruktur 
som ger skugga och kyler ner luften via avdunstning och reducerar därmed luft och 
marktemperaturer. Att öka andelen grön infrastruktur i urbana miljöer är därför 
ytterligare en EbA-åtgärd. Grön infrastruktur kan som bonus i sin tur indirekt minska 
energiförbrukningen för nerkylningen av bostäder och verksamheter och därmed bidra 
till utsläppsminskningar. Lufttemperaturen i grönområden, exempelvis parker, är 
generellt cirka 1 grad lägre än i den omgivande bebyggelsen128. Större grönområden kan 
ha en något mer reducerande effekt på lufttemperaturen128. Till exempel visar 
mätningar runt Kensington Gardens i London att parken kan vara upp till 4 grader 
svalare än närliggande kvarter129. Grönområden har en avkylande effekt även på det 
omkringliggande bebyggda stadslandskapet, vilket förklaras av att nerkyld luft 
strömmar ut från grönområdet. Studien från Kensington Gardens visar exempelvis att 
den avkylande effekten vissa dagar sträcker sig upp till 400 meter från parkgränsen129. 
Flera andra studier har visat på en likande avkylande effekt från större grönområden130-

133. Även inomhustemperaturen kan påverkas av den omkringliggande miljön och 
studier från Singapore visar att temperaturen kan vara upp till 1,3 grader lägre för 
fastigheter belägna i närheten av en park än de på ett större avstånd130. Också trädgårdar 
och gröna innergårdar kan ha en avkylande effekt134. 

Att öka andelen urban grönska kan därmed vara ett sätt att sänka temperaturen i 
städerna eller att bibehålla den nuvarande temperaturen i relation till 
klimatförändringarna. Studier från Manchester visar att under ett förändrat klimat 
skulle en tioprocentig ökning av mängden grönska i den kompakta delen av staden 
bidra till att bibehålla nuvarande temperaturer vid slutet av det här århundradet trots 
klimatuppvärmningen135. I motsats skulle en minskad andel grönyta från 15 till 4 
procent leda till att medeltemperaturen ökade mellan 6-9 grader136. Det finns exempel 
på hur städer arbetar med att öka andelen urban grönska. Ett exempel är 
grönytefaktornj som ursprungligen togs fram i Berlin137 och som introducerades i 
Sverige i och med byggandet av Bo01 i Malmö138. Grönytefaktorn är ett poängsystem 
som används för att reglera markanvändningen vid exploatering med syftet att skydda 
befintlig natur och arter samt gynna anläggandet av ny grön infrastruktur137.  

Översvämningar 
En stor del av städers yta består av hårdgjord mark (gator, parkeringsplatser och 
byggnader), vilket leder till att nederbörden har svårt att tas upp av marken och istället 
riskerar att ansamlas och orsaka översvämningar. För att undvika detta leds vanligtvis 
dagvattnet till underjordiska rörsystem vilka antingen kan vara kombinerade eller 
separerade med avloppssystemet. Det här konventionella systemet (ofta benämnd grå 
                                                      
j Biotope area factor 
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infrastruktur) har generellt betraktats som ett effektivt sätt att hantera dagvatten. I och 
med en ökad urbanisering, och därmed en ökad andel hårdgjord yta, intensifieras dock 
belastningen på den grå infrastrukturen, vilket i sin tur späder på risken för 
översvämningar. Klimatförändringarna förväntas också leda till en ökad förekomst, 
längd och intensitet på nederbörden vilket ytterligare påfrestar det befintliga grå 
dagvattensystemet. Att bygga ut det befintliga systemet kan vara komplicerat och 
kostsamt, speciellt i de täta delarna av en stad139. Det finns därför ett växande intresse 
för dagvattenlösningar som bygger på grön och blå infrastruktur med ett långsiktigt 
mål att reducera de dagvattenvolymer som når de kombinerade systemen eller ersätta 
vissa delar av den grå infrastrukturen. Ytor med vegetation reducerar toppflöden, ökar 
infiltrationen och fyller på grundvattentäkter. Dagvatten kan även hanteras genom att 
anlägga större, öppna dagvattensystem i form dammar, strategiskt placerade 
översvämningsområden, gröna tak, diken och regnträdgårdar. Den här typen av öppen 
dagvattenhantering går under olika namnk och kan inkludera grå lösningar. Att 
kategorisera dagvattenlösningar som antingen grå eller gröna är därmed inte alltid 
möjligt. Medan vissa lösningar tydligt är grå eller gröna är andra lösningar snarare är en 
mix av grått och grönt.  

Förutom vid nybyggnation finns det goda möjligheter att investera i grön-blå lösningar 
vid renovering av befintliga bostadsområden, underhåll av infrastruktur, markarbeten, 
eller omvandlingsprojekt (industrimark till annan verksamhet)140. Flera städer har tagit 
fram gröna infrastrukturplaner för att bland annat att minska riskerna för 
översvämningar141-144.  

Åtgärder för att omhänderta dagvatten kan också användas för vattenlagring med syfte 
att kunna förse städer med vatten vid torrperioder. Brist på vatten är globalt sett ett 
stort problem. Även vissa områden i Sverige är mer utsatta. Exempelvis drabbas Öland 
och Gotland med jämna mellanrum av vattenbrist.  

Minska andelen hårdgjord mark 
Hårdgörande av mark är en av de viktigaste faktorerna som påverkar vattenbalansen i 
städerna och översvämningsrisken vid extrema nederbördsmängder145. Detta beror dels 
på att vatten flödar snabbare över jämna ytor (t.ex. asfalt, betong) än över ojämna ytor 
(t.ex. vegetationsklädda), men även på att hårda ytor minskar markens förmåga att ta 
upp regnvatten. Det har visat sig att redan när andelen hårdgjord mark överstiger 20 
procent börjar avrinningshastigheten av ytvatten att öka gentemot en icke hårdgjord 
yta. När andelen hårdgjord mark passerar 80 procent beräknas 80 procent av 
nederbördsmängden avgå som ytavrinning146. Dessutom är markens förmåga att ta upp 
vatten beroende av jordartstyp, där sandiga jordarter har bättre infiltrationskapacitet än 
leriga jordarter. Ytavrinningen ökar därför mindre kraftigt vid hårdgörande av marker 

                                                      
k T.ex. LID (Low impact development), SuDS (Sustainable urban Drainage Systems) och Water Sensitive 

Urban Design. 
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med en låg, ursprunglig infiltrationskapacitet146. De toppflöden som når så kallade 
recipienter (t.ex. floder, åar) i urbana områden kan vara 30-100 procent högre än de 
flöden som når recipienter i rurala områden147. Åtgärder som syftar till att reducera 
andelen hårdgjord mark är därför viktiga för att minska översvämningsriskerna, 
exempelvis genom att använda någon av de EbA-lösningar som beskrivits ovan, som att 
anlägga fler parker, plantera fler träd och installera gröna tak.  

Det är också möjligt att arbeta med permeabel asfalt och betong vid anläggning av 
exempelvis parkeringsplatser, gång och cykelstråk148 för att reducera toppflöden och 
förlänga flödestiden149-151. En permeabel gatubeläggning kan se ut på olika sätt men 
principen är att dagvatten samlas upp, renas och därefter infiltreras genom det 
underliggande markskiktet148. Permeabel gatubeläggning använder sig inte av levande 
material och är därför mer lik en grå lösning, men den utnyttjar markens förmåga att 
absorbera nederbörd, vilket i sig är en ekosystemtjänst.  

Villaträdgårdar kan utgöra en betydande andel av en stads totala grönyta och är en typ 
av grön infrastruktur som ändå ofta förbises i studier136. Privata trädgårdar är också den 
del av den gröna infrastrukturen som svenska kommuner har svårast att styra över i och 
med att privata fastighetsägare kan genomföra förändringar på sin tomt såsom 
asfaltering och stenläggning inom den nuvarande lagstiftningen152. 

I Sverige ansvarar kommunerna för dagvattenhanteringen. I andra länder delas dock 
ansvaret mellan kommunerna och de privata fastighetsägarna. I Tyskland, till exempel, 
betalar fastighetsägare en enskild avgift för dagvattenhantering baserad på hur stor yta 
som avvattnas till V/A-systemet, vilket inkluderar en årlig avgift för dagvatten baserad 
på andelen hårdgjord yta samt en årlig avgift för avloppsvatten som täcker 
fastigheten153. I många tyska kommuner reduceras avgiften för dagvattenhanteringen 
när åtgärder (t.ex. gröna tak) genomförs för att öka infiltrationen och avdunstningen, 
vilket då kompenserar kostnaden för installeringen av åtgärderna.  

En aspekt att väga in i införandet av EbA-åtgärder i urbana i miljöer med syfte att öka 
markens infiltrationsförmåga av regnvatten är att ytvattnet i städer ofta är förorenat. 
Ökad nederbörd till följd av klimatförändringarna väntas också öka rörligheten och 
spridning av föroreningar som finns i marken154. 

Skapa grön-blå infrastruktur för översvämningsskydd 
Det finns relativt mycket forskning kring de olika gröna och blå strukturer som ingår i 
öppna dagvattensystem, såsom gröna tak och väggar, dagvattendammar, regnträdgårdar 
och svackdikenl. De flesta empiriska studier är dock småskaliga vilket gör det svårt att 
säga hur effektiva åtgärderna är på en större skala. Det är framförallt substratet i taket 
som binder vatten och ett djupare tak binder därför mer vatten än ett tunnare, men 

                                                      
l Svackdiken är grunda och breda diken med mycket vegetation som kan anläggas för att ta hand om 

dagvatten och/eller för att låta växtligheten ta hand om en del av föroreningarna i vattnet.  
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även vegetationstyp påverkar och ett grästak har en större flödesreduktion än ört och 
sedumtak155. Studier visar att gröna tak är en effektiv åtgärd för att reducera det 
sammanlagda nederbördsflödet men är inte lika effektiv för att reducera toppflöden vid 
längre skyfall156. Gröna tak kan reducera det första toppflödet, men vattenmättade tak 
ger ett högre andra toppflöde än konventionella tak157. Studier från Malmö visar att 
gröna tak är mer effektiva på sommaren än på vinterhalvåret156.  

Dagvattendammar har blivit ett relativt vanligt inslag i nya bostadsområden i Sverige. 
Samtidigt som de tar hand om och fördröjer regnvattnet kan dagvattendammar ge 
området en estetiskt tilltalade, naturlig karaktär och bidra till biologisk mångfald158. 
Dagvattendammar minskar andelen hårdgjorda ytor i urbana miljöer och bidrar med 
en rad ekosystemtjänster159. Dammar är vanligen konstruerade för att fördröja flödet av 

vatten och sediment, delvis med hjälp av sin 
design, såsom djup, delvis med växter, och 
använder vegetation för att rena vattnet från 
föroreningar159. Rening av vatten med hjälp 
av anlagda dammar och våtmarker kan på 
grund av klimatförändringar i framtiden bli 
en viktig åtgärd i områden där det råder brist 
på rent vatten160. Dagvattendammar kan 
minska avrinningen av förorenat vatten till 
naturliga vattensystem161,162, och därmed 
bidra positivt till närmiljön. Samtidigt 
riskerar förorenat vatten att motverka 
dammarnas möjlighet att erbjuda rekreativa 
miljöer för människor och bidra till biologisk 
mångfald163. Undersökningar i Sverige pekar 
dock på att med god planering är det möjligt 
att skapa dammar och våtmarker som 
effektivt hanterar föroreningar och samtidigt 
främjar biologisk mångfald161. Modellering 
av dagvattendammar i Danmark visar dock 
att problemet med föroreningar riskerar att 
bli värre med klimatförändringar, vilket bör 
beaktas vid planering av nya dammar164.  

Större öppna dagvattensystem är relativt 
ovanligt. Det mest kända öppna 
dagvattensystemet i Sverige finns i 
Augustenborg i Malmö där man i samband 
med 100-årsregnet i augusti 2014 kunde se 
prov på dess effektivitet. Preliminära resultat 

Öppen dagvattenhantering och 
gröna tak i Malmö 

Området Augustenborg i Malmö byggdes i 

slutet på 1940-talet. Området beboddes till 

en början av arbetare och tjänstemän. Så 

småningom lämnade dock många familjer 

området och området upplevde en social 

problematik med bland annat hög 

arbetslöshet. Området drabbades också av 

återkommande översvämningar på grund 

av det otillräckliga avlopps-systemet, vilket i 

sin tur orsakade hälsoproblem. Bostäderna 

var också dåligt isolerade. För att ta itu med 

dessa problem inleddes 1998 en extensiv 

renovering av området. Ansatsen var att ta 

ett samlat grepp om området och göra om 

det till ett ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt hållbart område i staden. 

Översvämningsproblemen löstes genom en 

öppen dagvatten-hantering, bestående av 

dammar och kanaler (både grönt och grått) 

samt genom att anlägga gröna tak.  

(Mer information om projektet via Malmö 

stads hemsida2). 
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visar att Augustenborg drabbades av betydligt färre översvämmade fastigheter jämfört 
med omkringliggande bostadsområden156,165. 

Att anlägga dammar eller våtmarker för att hantera regnvatten är en teknik som inte 
bara tillämpas i urbana miljöer. I Sverige har det också blivit vanligare att anlägga 
våtmarker för att hantera avrinningsvatten från jordbruk och vägar161. 

Bevara och restaurera grön-blå infrastruktur för översvämningsskydd 
Naturliga vattensystem likt åar, floder, flodslätter och våtmarker utgör ett skydd mot 
översvämningar till följd av extrema nederbördsmängder och/eller stigande 
vattennivåer. Många urbana och stadsnära vattensystem har dränerats eller kulverterats 
för att ge utrymme åt bebyggelser och infrastruktur. Att bevara och restaurera våtmarker 
och flodslätter, både på en större skala och mer platsspecifikt, kan vara effektiva åtgärder 
för dagvattenhantering153. Kustekosystem som träsk och trädbevuxna våtmarker spelar 
en betydande roll genom att de minskar översvämningsriskerna från stormar166-168, 
genom att buffra mot stormvågor och minska vindstyrka169. Samtidigt har det på många 
håll i världen har skett en förlust av kustnära våtmarker och det skydd som de erbjuder. 
Att öka andelen våtmarker förespråkas därför som ett alternativ (eller komplement) till 
exempelvis vallar och vågbrytare för att skydda kustnära städer som New Orleans från 
översvämningar likt den orsakad av orkanen Katrina 2005170. Forskningsunderlaget 
kring naturliga vattensystem och dess bidrag till klimatanpassning är dock begränsat171 
och det är därför svårt att utvärdera hur effektiva dessa åtgärder är i relation till grå 
lösningar172.  

Kustnära urbana miljöer diskuteras vidare i avsnitt 3.3. 

3.2. Kulturmiljö 
Johanna Alkan Olsson, Centrum för miljö- och klimatforskning  

Sofie Linder, Centrum för miljö- och klimatforskning  

 
Största delen av Sveriges yta är kulturellt påverkad. Vissa av dessa miljöer skyddas idag 
på olika sätt mot exploatering. Sådan skyddad kulturmiljö finns både i städerna och på 
landsbygden och består av allt från enskilda hus till hela landskapm. Kulturmiljövårdens 
fokus är att bevara, där förvaltning under olika typer av hot alltid står i centrum. Natur 
och kultur har historiskt sett varit nära knutet till varandra då vår närmiljö har varit 

                                                      
m  Kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, konstruktioner, 

miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper etc.) för mänsklig 
påverkan. Kulturmiljön är en del av kulturarvet. 
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central för vår överlevnad173,174. De omgivande ekosystemen har därför alltid haft en 
central funktion när det handlat om att ta fram vård och förvaltningsplaner för 
framförallt det materiella kulturarvet175. I det här avsnittet presenterar vi en 
övergripande bild av klimateffekter på kulturarvet med fokus på Sverige, samt av 
ekosystembaserad klimatanpassning av kulturmiljöer.  

Klimatrelaterade hot mot kulturarvet 
Klimatförändringar är ett nytt hot mot kulturmiljön176-180 som behöver integreras i 
bevarandestrategier och planer på olika nivåer i sektorn181. Vad beträffar förberedelser 
för risker i förhållande till klimatförändringar framhålls den europeiska 
kulturmiljövårdssektorn som bristfällig180.  

Klimatrisker i relation till kulturarvet kan antingen kopplas till ett torrare klimat, 
framförallt bränder, eller ett blötare klimat, framförallt översvämningar och stigande 
havsnivåer som orsakar fuktskador på de hus som man önskar bevara samt förändring 
av de omkringliggande ekosystemen182-186. Enligt Riksantikvarieämbetet är de största 
klimatrelaterade hoten mot de svenska kulturmiljöerna fukt, mögel och ökade angrepp 
av skadeinsekter, men även stigande havsnivåer, översvämningar och bränder ses som 
problematiska187-189. Vi har valt att avgränsa avsnittet till klimatanpassningsåtgärder 
som handlar om att hantera brand och översvämning, eftersom de är effekter där 
ekosystembaserade lösningar är som mest relevanta. Eftersom 
klimatanpassningsstrategier för att hantera fukt till stor del har att göra med 
byggnadskonstruktionen och inte byggnader och dess omgivning har vi uteslutit 
litteratur som berör klimatanpassningsstrategier för fukt. 

Översvämningar kan för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse leda till fuktskador, 
mögel- och rötskador, angrepp av skadedjur samt sättningsskador och även ras187,188. 
Det finns ett flertal studier som undersöker stigande havsnivåer som hot mot kulturarv 
från olika delar av världen190-191. Med klimatförändringar förväntas även Sverige drabbas 
av kraftigare, större och mer svårsläckta bränder192-194. Dessutom förväntas 
brandsäsongen bli längre, vilket ytterligare förvärrar hotbilden gentemot kulturarvet189. 
Det finns ett antal studier om bränder, kulturarv och klimat181,191,195. Förändringar 
orsakade av exploatering och klimatförändringar i kulturlandskap kan dessutom ge 
ökad sårbarhet för både översvämning och bränder196,197. 

Klimatanpassningsarbete inom kulturmiljövården 
Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco, arbetar 
sedan 2005 med att utveckla metoder för fallstudier av klimatrelaterad påverkan på 
världsarv178-180. 2012 tog EU fram sin klimatanpassningsstrategi198 där kulturarvets 
särskilda problembild vad gäller behovet av platsspecifika val av anpassningsåtgärder 
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betonas. I EUs strategi för kulturarv tas behovet att utveckla anpassningsstrategier för 
kulturarvet upp199. Riksantikvarieämbetet är den svenska myndighet som är ansvarig 
för förvaltningen av kulturarvet och för att klimathänsyn tas vid förvaltningen187. 
Riksantikvarieämbetets klimatarbete har utvidgats mycket under de senaste åren och 
2015 togs en handlingsplan fram189. Man kan också se en växande mängd riskanalyser 
av olika kulturarv genomförda av olika regionala myndigheter200-201. 

Kunskapen om i vilken utsträckning kulturarvet påverkas av klimatförändringar är 
begränsad181. Det finns begränsat med verktyg och metoder som specifikt handlar om 
klimatanpassning av kulturmiljöer196,202,203. Däremot finns det specifika verktyg och 
metoder för att klimatanpassa kulturarv181,183,185, men dessa fokuserar främst på ”hårda” 
lösningar och inte ekosystembaserad klimatanpassning.  

Forskningen som har kulturarv och EbA som direkt fokus är mycket begränsat. 
Klimatanpassning av kulturmiljöer som sker med hänsynstagande till den omgivande 
naturen kan ändå ske i symbios med naturen204,205 och omgivande ekosystem utnyttjas 
för att skydda och upprätthålla kulturhistoriska värden174,196,206. Naturvård kan vara 
betydelsefullt för klimatanpassning av kulturmiljöer183,185, och EbA kan användas som 
ett möjligt direkt skydd för natur- och kulturmiljöer203. Förvaltningsverktyg som 
använder sig av ekosystembaserad klimatanpassning kan gynna hantering och planering 
av platsens ekosystem med höga naturvärden, speciellt i områden där natur- och 
kulturarv samexisterar203. Planering och kulturmiljövård i kombination kan vara en 
viktig del av en stads (och ett världsarvs) klimatanpassningsarbete207. Att utöka gröna 
områden och marknadsföra grönstrukturer för privata invånare samt möjliggöra fler 
temporära gröna strukturer vilka är reversibla och enkelt kan flyttas är exempel på hur 
ekosystemtjänster kan utnyttjas för klimatanpassning. Den här typen av åtgärder 
innebär att gröna strukturer utökas och bli fler utan att de gröna strukturerna blir 
permanenta installationer, vilket kan vara att föredra i känsliga kulturmiljöer. 

Ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder i kulturmiljöer 
Trots att ekosystembaserad klimatanpassning som begrepp sällan används i litteraturen 
om klimatanpassning av kulturmiljöer, nämns åtgärder som kan kategoriseras som 
EbA. Kulturmiljöforskningen har som tradition att undersöka och förstå vår bebyggelse 
och kulturmiljös relation till sin omgivning; hur vi en gång i historien har nyttjat vår 
miljö och anpassat våra verksamheter till klimat, väder, materiella och immateriella 
förutsättningar. Därför skulle man kunna säga att EbA redan är en del av den grundsyn 
som styr kulturmiljövården. Nedan beskriver vi möjliga EbA-åtgärder mot 
översvämning och mot brand i kulturmiljöer. 
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Översvämmning 
Gröna och blå strukturer har historiskt sett varit en del av stadens försörjningssystem. 
Ur ett klimatanpassningsperspektiv ser man gröna eller grön-blå lösningar som ett 
decentraliserat sätt att hantera stadens dagvatten då de ökar den lokala 
vattenlagringskapaciteten vilka kan fördröja och/eller avleda vatten för att skydda 
utsatta eller skyddsvärda områden159,162. 

Många av de lösningar som nämns i avsnitt 3.1. om bebyggd miljö är relevanta också 
för historiska miljöer. Speciellt relevanta är lösningar som handlar om att återskapa 
strukturer som funnits tidigare såsom gröna tak, fick-parker, dammar, genomsläppliga 
ytskikt och öppen dagvattenhantering140,208-212.  

Städers blåa struktur är idag ofta svårtillgänglig då den är placerad i kulvertar under 
mark och täckt av privata fastigheter. I återskapande av en äldre, icke-underjordisk, blå-
grön struktur måste många olika aktörer involveras. I en studie som utfördes i Ystad år 
2015 om historiska blå och gröna strukturer framträdde Klosterdammen, klostrets 
trädgård och den kulverterade Vassaån som en möjlig utgångspunkt för en möjlig 
ekosystembaserad klimatanpassning av staden. Genom att öppna Vassaån på ett antal 
föreslagna platser skulle kulturhistoriska värden och strukturer kunna användas för att 
omhänderta och avleda vatten vid framtida väderextremer213. Ett annat exempel är 
arkitektfirman Vincent Callebauts visioner om att nyintroducera ekosystembaserade 
lösningar i Paris historiska miljöer genom anläggandet futuristiska grön och blå 
klimatanpassningsstrukturer för luftrening och bevarande av vatten214.  

Brand 
Historiskt sett har den svenska skogen brunnit med jämna mellanrum. Fenomenet är 
relaterat till successionsförlopp där olika utvecklingsstadier gör skogen mer eller mindre 
benägen att brinna215. I praktiken finns en historisk erfarenhet att hantera brand genom 
att använda ekosystemets naturliga buffertzoner, så kallade brandrefugiala miljöer, i 
form av fuktiga granskogar, sumpskogar, raviner215 och myrar216-218 kombinerat med 
olika typer av svedjebruk. Åtgärder som har vidtagits är att bränna skog medvetet, 
svedjebränning, och att på så sätt minska benägenheten för bränder215,219. Ett annat sätt 
är att plantera lövskog196,220. Även bete och strategisk avverkning har använts220. 

Det finns några studier som har undersökt vegetationsbränder i relation till kulturarv221. 
Man har också skapat buffertzoner runt städer genom att använda ovan nämnda 
åtgärder195,219. Traditionella metoder som kan vara möjliga som klimatanpassnings-
metoder inkluderar bondeskog, myrslåtter och brandbjörkar197. Dessa metoder är 
ekosystembaserade samtidigt som de bidrar till att kulturmiljölandskapet.  

Bondeskogar har historiskt varit en betydande del av gårdars försörjningssystem där 
djuren betade på gårdens utmarker och träden utgjorde vedförråd under vintern. Då 
djuren betade hölls gräset undan och det fanns mindre tillgång till bränsle för en 
gräsbrand att uppstå eller breda ut sig på våren222. 
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Myrslåtter är ett traditionellt sätt att bruka myrar222-224. En av de viktigaste faktorerna 
för igenväxning av myrmark är upphörande av den traditionella slåtterhävden och 
betesdriften225. Igenväxning av myrar beror även på utdikning och anläggning av vägar 
samt ökade nedfall av kväve då näringen och därmed växtligheten ökar i marken226 och 
klimatförändringar227. Införsel av slåtter och bete på myrarna kan förhöja kulturmiljöns 
värden och delvis verka som en brandrefugial miljö218.  

Brandbjörkar är björkar vars placering är ämnad att skapa en kronmur mot granskog 
och förhindra flygbränder att nå bebyggelse. Efter branden i Umeå 1888 breddades 
gator och björkar planterades in som grönstruktur i staden228,229.  

3.3. Kustområden 
Johan Hollander, Biologiska institutionen 

Pål Axel Olsson, Biologiska institutionen; Centrum för miljö- och klimatforskning 

Terese Thoni, Centrum för miljö- och klimatforskning 

 

Klimatförändringar ställer stora krav på våra kustområden. Det här ökar risken för att 
betydande ekosystemtjänster, och kustnära infrastruktur som vägar, hamnar och 
byggnader, påverkas negativt7,230. Längs Sveriges kust är det framförallt Halland, Öland, 
Gotland och Skåne som påverkas och i synnerhet i Halland och Skåne ser vi stora 
problem i form av stranderosion231.  

Marina kustområden bidrar till många olika typer av samhällsnyttiga tjänster, som är 
direkt kopplade till miljöer som tillhandahåller flera olika ekosystemtjänster. Många 
kustområden fungerar som attraktiva rekreationsmiljöer, de utgör grunden för kustnära 
akvakultur och bidrar till biologisk mångfald, och de påverkar och reglerar 
ekosystemtjänster i angränsande miljöer. Genom ekosystembaserad klimatanpassning i 
kustnära områden, där man framförallt fokuserar på att reducera stranderosionen, går 
nu utvecklingen mot att minimera eller helt avlägsna tidigare hårda strukturer och 
istället använda ekosystembaserade metoder. I det här avsnittet kommer vi först att 
presentera vilka hårda strukturer som används och har använts för att skydda våra 
kuster, för att sedan titta närmare på ekosystembaserade alternativ. Avslutningsvis ser 
vi närmare på EbA-åtgärder även i urbana miljöer i anslutning till kusten.  
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Grå lösningar 
För att minska stranderosionen har det anlagts olika typer av hårda strukturer som 
friliggande vågbrytare, hövder eller strandskoning. Friliggande vågbrytare är i allmänhet 
konstruktioner av sprängsten eller betongelement. Det är oftast en avlång friliggande 
struktur som ligger parallellt med stranden. Vågbrytaren dämpar energin från vågorna, 
men samtidigt avsätts sediment i området mellan land och konstruktionen232. I de fall 
som stranden når ända ut till konstruktionen, kallas detta ”tombolo”, eller 
”förskjutningsudde”. En hövd är en konstruktion som löper från stranden vinkelrätt ut 
i vattnet233,234. Vanligtvis byggs hövder i en serie längs den kuststräcka man avser att 
skydda. På uppströmssidan ansamlas material och successivt kommer strandlinjen 
flyttas ut mot hövdens ytterända. Samtidigt kommer hövden förhindra att material 
transporteras till nedströmssidan, vilket skulle leda till erosion. Strandskoning 
konstrueras parallellt med kustområdet som ska skyddas och kan bestå av betongplattor, 
stenblock eller stålspont233. Konstruktionen skyddar stranden mot den inkommande 
vågenergin, men även mot skred och ras.  

Även om hårda strukturer, som strandskoning, skyddar lokalt kan de påverka 
omgivande stränder negativt och därmed leda till ökad erosion233,235. På grund av de 
många negativa effekterna av hårda strukturer vänder sig nu förvaltningen av 
kustområden mot alternativa metoder234,236,237. Till skillnad från hårda strukturer som 
har till uppgift att binda sedimentet på en specifik lokal, bidrar strandfodring med 
sediment genom att artificiellt tillföra sand från ett område med sedimentöverskott, till 
ett strandområde med underskott av sand, vanligtvis längs en 1-10 km lång 
strandremsa238. Argumentet för att tillämpa strandfodring är ofta att man önskar skydda 
eller återställa specifika stränder som man anser har ett högt kommersiellt eller socialt 
värde. Kritik har dock framförts då metoden hävdas kunna ödelägga habitat med dess 
flora och fauna238-242. Negativa effekter har också identifierats både på den plats som 
sedimentet tas från och vid mottagarlokalen. Utöver påverkan på enskilda arter kan 
effekter påverka populationer (demografiska effekter), artsammansättning och hela 
ekosystem241,243-246.  

I Sverige sker strandfodring idag framförallt på två platser, vid Löderups strandbad och 
vid Ystad Sandskog i Skåne247. Ett kraftigt rör ansluts mellan en mudderbåt och 
stranden och sedan pumpas sand blandat med vatten upp på stranden. Vanligtvis är 
strandfodring en regelbunden åtgärd eftersom metoden inte eliminerar erosionen. 
Livslängden för en strandfodrad kust (tiden när tillförd sand återstår) kan vara så kort 
som ett par år248. Även om den direkta kostnaden kan bli hög, kan den relativa 
kostnaden bli låg om exempelvis en turistnäring är direkt gynnad av stranden i fråga. 
Så länge motsvarande habitat finns tillgängliga i angränsande områden, och är fredade, 
kan denna typ av pragmatiskt synsätt vara befogat.  

Man bör ändå beakta vilken lokal som muddras, då dessa platser i havet kan ha 
betydande naturvärden. Ett exempel på detta är den sandsugning i Öresund som har 
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genomförts av danska byggföretag. Fem miljoner kubikmeter sand tas från området 
Disken för byggprojekt i Köpenhamnsområdet249. Sandsugningen innebär att bottnen 
sänks, och då Disken är en viktig biotop för många fiskarter riskerar sandsugningen att 
påverka det marina livet i Öresund negativt250. Dessutom ökar Sandsugningen 
strömmarna genom Öresund vid Disken, vilket kan medföra ökad erosion på Ven249n. 

Gröna åtgärder 
Det blir allt vanligare att gröna åtgärder ersätter hårda åtgärder i kustområden251. Gröna 
åtgärder ökar inte bara samhällets tålighet mot negativa effekter av klimatförändringar, 
utan bidrar även till andra ekosystemtjänster10,45. 

Vegetationen anses viktig för ekosystembaserad klimatanpassning i kustområden. Ofta 
nämns ekosystem dominerade av mangroveskogar, sjögräs och våtmarker236,237. 
Vegetation längs kusten har förmågan att skydda den genom att minska vågenergin, 
och bidrar till ackumulering av sediment. När sedimentackumuleringen gynnas 
resulterar det i en transport av sediment till stranden istället för bort från den236,237. 

Det finns många studier som har undersökt användandet av vegetation för 
klimatanpassning på tropiska och subtropiska breddgrader34,38,252-254. En metod som har 
provats ut med framgång i tempererat klimat, bland annat i Danmark och i Holland255-

257, är återinplantering av ålgräs. Ålgräsängar är ett multifunktionellt ekosystem med 
hög produktivitet som fungerar som en barnkammare för många marina fiskar och 
ryggradslösa djur258,259. Ålgräs finner man i grunda vatten: i Sverige från västkusten med 
sina höga halter av salt i vattnet till Östersjöns bräckta vatten260-262. Bestånden av ålgräs 
slogs ut under 1930-talet av en svampinfektion261,263. När arten inte längre fanns, 
eroderade underlaget bort och den typ av botten som ålgräset föredrar försvann264. Det 
tog lång tid för bestånden att återhämta sig och utbredningen blev inte lika stor som 
före epidemin265,266. I Sverige och framförallt i Skåne har ålgräset reducerats med cirka 
60 procent de senaste 50 åren261. I synnerhet är det den ökade övergödningen som har 
minskat bestånden267.  

Utöver att fungera som en viktig biotop i ekosystemet har ålgräsängar en betydelsefull 
funktion genom att binda sediment och reducera vågenergi. Ålgräs har ett väl utvecklat 
rotsystem259 som växer nedåt och förankrar plantan mycket hårt, även på exponerade 
lokaler267. Detta gör att en ålgräsäng binder det marina sedimentet och minskar risken 
för erosion. Dessutom bidrar bladen till att fånga upp vågenergin och dämpar i och 
med detta den kraft som slår mot en kust.  

Restaurering av ålgräsängar kan ske genom att plantor tas från ett starkt bestånd för att 
förstärka en svag population eller för att skapa ett helt nytt bestånd267. Det är dock svårt 

                                                      
n Notera att vetenskapliga data saknas. 
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att få ålgräsplantor att växa där inga tidigare plantor finns. En lyckad transplantering 
och etablering kräver att sediment och vattenkvalité är de rätta och att graden av 
biologisk och fysisk störning inte är för hög eller låg. Vidare måste temperatur, 
ljustillgång och salthalt vara rätt. Man har sett bättre resultat vid plantering av ålgräs 
där arten tidigare funnits. En noggrann undersökning av det tilltänka området innan 
en transplantering initieras är därför viktigt267.  

En nyetablering av ålgräsängar skulle kunna ge stora positiva effekter267 genom både de 
direkta och indirekta ekosystemtjänster de kan bidra med. Primärt skulle en kommun 
som behöver skyddas från kusterosion skonas från stora ekonomiska kostnader då 
kustnära byggnader, vägar och industri inte längre löper risk att falla ut i havet. Vidare 
skulle man erhålla flera andra gynnsamma socioekologiska effekter: 1) kusten kan 
nyttjas för rekreation och bibehålla sina estetiskt attraktiva miljöer, 2) en mer effektiv 
dagvattenhantering som följd av ökad nederbörd268, och 3) då vi värnar om marina 
miljöer som fungerar som barnkammare kommer kommersiellt ekonomisk viktig fisk 
att öka. Indirekta effekter fås genom att samma miljöer också fungerar som 
högproduktiva barnkammare till bytesfisk för de kommersiella fiskarterna. Jämfört med 
hårda konstruktioner, är denna typ av mjuka biotiska strukturer dessutom inte synliga 
från land, och därmed är de mer estetiskt tilltalande. Ålgräsängar löser dock inte 
problemet med stigande havsnivåer, för detta krävs andra åtgärder som att klinter och 
högt belägna kustremsor etableras.  

En sekundär effekt av mjuka strukturer, exempelvis ålgräsängar, som man tidigare inte 
övervägt är den naturliga dynamik som finns mellan det marina och terrestra territoriet. 
Kustbottnar med en hög andel ålgräs och olika alger leder till ett rikt liv av olika 
kräftdjur och insekter i kustzonen närmast land269. Detta skapar en födoväv som binder 
ihop den marina miljön med den på land. Det sker därför inte bara ett utbyte av sand 
och sediment utan även ett stort utbyte av organiskt material då djur från båda 
livsmiljöerna vandrar mellan stranden och sanddynerna när de söker föda270. Dessa 
synergieffekter bidrar till att bevara och/eller öka den biologiska mångfalden. Med hjälp 
av en tydligt uttänkt strategi för anläggningen av skyddsåtgärder mot erosion och 
förhöjda havsnivåer kan den biologiska mångfalden gynnas ytterligare. 

Skyddsåtgärder mot erosion och förhöjda havsnivåer kan utformas så att de skonar, eller 
främjar den biologiska mångfalden i strandzonen. Det finns idag mycket kunskap kring 
vilka faktorer som gynnar biologisk mångfald generellt, och särskilt hotade arter i 
strandzonen271,272. Sandiga strandmiljöer med särskilt höga värden karaktäriseras av 
vegetation blandad med fläckar av bar sand, en kuperad topografi, låga näringsnivåer 
och ett relativt högt pH. Med hjälp av denna kunskap är det möjligt att utforma 
skyddsåtgärder så att de gynnar den biologiska mångfalden på liknande sätt som har 
gjorts för sandig gräsmark i allmänhet273. Kustsanddyner och eroderade sluttningar vid 
havet är kända för att hysa en betydande biologisk mångfald med ofta högt 
specialiserade arter274,275. Den biologiska mångfalden i kustområden hotas starkt av 
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exploatering. Det finns därför mycket att 
vinna på att anlägga skyddsåtgärder som 
bidrar till biologisk mångfald, och särskilt 
om dessa kan bidra till att förstärka 
bevarandestatusen i områden som redan är 
kända för en rik biologisk mångfald276. 
Vidare är spridningen av invasiva arter 
allvarliga konkurrenter till den sårbara 
biologiska mångfalden i strandzoner277 och 
skyddsåtgärderna bör därför utformas så att 
inhemska arter gynnas. Exotiska arter som 
bergtall och vresros har tidigare använts för 
att binda sanden och istället bör dynbildande 
gräs som sandrör gynnas, liksom ett ökat 
inslag av lövträd som ek i dynmiljöerna. Tack 
vare växternas och trädens förmåga att binda 
sand och bilda dyn minskar de risken för 
erosion, vilket i sin tur gör kustzonerna mer 
motståndskraftiga mot klimatförändringar, 
samtidigt som de bidrar till biologisk 
mångfald och attraktiva kustmiljöer.  

Urbana kustområden 
Klimatanpassningsstrategier för att anpassa 
urbana kustområden kan handla om att 1) 
flytta bebyggelsen till mer höglänta områden, 
2) anpassa bebyggelsen till översvämningar, 
exempelvis genom att anlägga hus som kan 
flyta, eller 3) med hjälp av barriärer och olika 
sätt att minska vågenergin skydda 
kustområden från översvämning278,279. Som 
vi diskuterat ovan finns det både tekniska 
och ”hårda” lösningar för att skydda kusten, 
till exempel att bygga skyddsvallar, men 
också gröna lösningar; att på olika sätt 
använda ekosystemtjänster, exempelvis 
genom att restaurera eller anlägga kustnära 
växtlighet153, för att minska energin som slår 
mot kusten och minska problem med 
erosion169. Ett annat alternativ till att bygga 

EbA för att skydda Lommas 
kustzon 

Kustzonsprogrammet för Lomma (2016-

2030) är tänkt att lägga grunden för en 

integrerad förvaltning av kommunens 

kustzon med hänsyn till den förväntade 

havsnivåhöjningen. Arbetet inom 

programmet handlar bland annat om att 

identifiera hot, värden, visioner och 

strategier. Ekosystemtjänster och 

ekosystem-baserad klimatanpassning ges 

särskild uppmärksamhet. Kustzonen täcker 

ungefär en fjärdedel av Lomma kommuns 

totala yta och spelar en central roll i den 

lokala identiteten och ekonomin. Zonen 

hotas av över-svämning, kusterosion, och 

försämrat strandskydd. Det senare 

inbegriper reducerade naturvärden, 

ekosystem-tjänster och tillgång till stranden 

för allmänheten, till följd av såväl ett 

krympande strandområde som uppförandet 

av ny infrastruktur för klimatanpassning.  

Förutom att involvera relevanta offentliga 

aktörer ses samråd med och spridning till 

användare av kusten, exempelvis fiskare, 

fågelskådare och båtägare, och 

allmänheten som särskilt viktigt för 

inrättandet av Kustzons-programmet, 

genom att skapa utrymme för gemensamt 

arbete och förändring, samt att berörda 

aktörer ska känna medansvar för arbetet.  

(Lomma kommun 2017. Kustzons-program 

för Lomma kommun [ej antaget]. 

Arbetet med Kustzonsprogrammet har även 

varit en fallstudie i det trans-disciplinära 

projektet ECOSIMP5). 



44 

barriärer är att planera för områden som kan översvämmas. Eftersom kustnära 
ekosystem förväntas påverkas negativt av klimatförändringar, till exempel på grund av 
stigande hav och/eller temperatur, handlar åtgärderna både om att planera för 
restaurering/plantering, men också om att hantera förändringar på befintliga 
system280,281. Det finns dock studier som visar att kustnära ekosystem anpassar sig till 
stigande hav, men att förmågan kan påverkas negativt av annan mänsklig påverkan 
såsom förändringar i sedimenteringstakten eller tillförsel av närsalter282. 

Att använda kustnära vegetation ses som ett alternativ, eller komplement, till hårda, 
konstgjorda, lösningar för att skydda urbana kustområden170. Studier visar att EbA i 
beslutsfattande i städer generellt kan vara ett sätt att öka implementeringen16,207, och 
även i planering av och beslutsfattande om kustområden specifikt38. Få studier har dock 
jämfört EbA med andra lösningar172, till exempel genom att testa och jämföra EbA med 
hårda infrastrukturlösningar på en specifik plats34.  

Kustområden har ofta stora naturvärden vilket kan vara ett incitament för att 
implementera klimatanpassningsåtgärder. Ett annat incitament är skydd av bebyggelse. 
I områden med mycket bebyggelse kan det finnas dåligt med plats för att planera in 
områden som kan översvämmas. Samtidigt som kustnära områden ofta är extra utsatta, 
är de nämligen också ofta attraktiva för boende såväl som för rekreation, vilket kan leda 
till intressekonflikter283. EbA-lösningar som anläggandet av ekosystem som barriär 
och/eller planerad översvämning av lämpliga naturområden kräver stor yta jämfört med 
att exempelvis bygga en vall. I tättbebyggda områden kan tillgång till mark vara ett 
hinder för EbA-implementering, i synnerhet eftersom kustnära ekosystem ofta redan 
har dränerats eller tagits bort för att skapa mer plats eller för att göra områden mer 
attraktiva genom att ta bort sumpmarker och träsk, och ersatts med exempelvis 
bebyggelse. Det tar dessutom tid att restaurera våtmarker och tid innan de har hunnit 
etablera sig284. I London har man till exempel implementerat en långtgående strategi 
för översvämningsskydd, och satsat i huvudsak på olika typer av barriärer, med inslag 
av naturlig översvämning samt på att öka andelen grön infrastruktur i området. Utöver 
översvämningsskydd bidrar det till invånarnas välbefinnande285. För att kompensera för 
förlust av habitat till följd av den väntade havsnivåhöjningen, men också på grund av 
ökad erosion i områden som inte skyddas av konstgjorda barriärer (se ovan), skyddar 
man och restaurerar mer mark på annat håll.  

Som lagstiftningen ser ut idag faller mycket av ansvaret för att skydda bebyggelse och 
egendom på fastighetsägaren, men för att få ett effektivt skydd och inte skapa nya 
problem bör kustskydd anläggas också för närliggande bebyggelse och egendom283. I 
Klimatanpassningsutredningen79 slås fast att det idag i princip är fastighetsägaren som 
har ansvaret för att skydda fastigheten mot skador, men är inte skyldig att vidta 
klimatanpassningsåtgärder. Fastighetsägaren har möjlighet att försäkra sin fastighet för 
att öka skyddet, men då de flesta försäkringar baseras på principen att de täcker 
oförutsedda händelser är det oklart huruvida klimatrelaterade skador i framtiden 
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kommer att inkluderas eller ej79. Utredningen slår därför fast att fastighetsägaren idag 
har ett orimligt stort ansvar, i synnerhet eftersom klimatanpassning ofta bör samordnas. 
Utredningen föreslår att kommunerna får bära mer av ansvaret, men kompenseras 
ekonomiskt av staten.  

För urbana kustmiljöer i svensk kontext reglerar Strandskyddet (Miljöbalken SFS 
1998:808) vad som är möjligt och inte möjligt att anlägga. Syftet med Strandskyddet 
är tvåfaldigt – att säkerställa Allemansrätten i strandområden, samt att skydda djur- och 
växtlivet i strandområdet – vanligen inom hundra meter från strandlinjen in på land 
och ut i vattnet från medelvattenståndet286. Strandskyddet gäller inte bara längs kusten 
utan även kring sjöar och andra vattendrag. Inom strandskyddet får, kort beskrivet, 
inget byggas eller grävas, och aktiviteter som ”väsentligt” ändrar växt- och djurlivets 
förutsättningar är förbjudna286. 

2009 förändrades det svenska strandskyddet vilket innebar en skärpning av kraven för 
att få utvidgat strandskydd. År 2013 tillsattes Strandskyddsdelegationen med uppdrag 
att se över och förstärka samordningen kring strandskyddet, samt fungera som en arena 
för dialog287. Delegationen lämnade in sitt betänkande 2015. Delegationen 
rekommenderade då en utredning kring förändringar av strandskyddet. Den tog bland 
annat upp att i samband med den senaste lagreformen (2009) lämnade flera 
remissinstanser in synpunkter om att förstärka skyddet för att omfatta 
klimatanpassning samt att inte begränsa skyddet till strandzonen utan till naturmiljöer 
i allmänhet288. Huruvida klimatanpassning syftar till att skydda och möjliggöra 
anläggandet av all typ av klimatanpassningsåtgärder inklusive byggandet av hårda 
barriärer, eller begränsat till ekosystembaserade lösningar, framgår inte. Frågan ansågs 
behöva ytterligare utredning som inte rymdes inom ramarna för lagreformen288. I 
dagsläget (2017) finns inte någon särskild klimatanpassningsreglering i strandskyddet.  

3.4. Skogsbruk 
Johan Ekroos, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet 

 

Klimatanpassning handlar främst om anpassning för att bättre klara av framtida 
negativa effekter, men kan också handla om att maximera eventuella positiva effekter. 
Klimatförändringar förväntas påverka det svenska skogsbruket både positivt och 
negativt. I ett varmare klimat med högre koldioxidhalt kan produktiviteten öka. Ett 
varmare klimat förväntas dock också öka risken för bland annat stormfällning, torka 
och högre risk för bränder. I det här avsnittet presenterar vi vilka utmaningar och 
eventuella möjligheter som det svenska skogsbruket står inför, samt hur 
ekosystembaserad klimatanpassning kan användas i den här kontexten. Vi har 
inkluderat åtgärder som är ekosystembaserade, vilket innebär att de bevarar och 
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restaurerar ekosystemtjänster och/eller biodiversitet289, och som dessutom gör 
skogsbruket mer motståndskraftigt mot klimatförändringar. Att anpassa skogsbruket 
till framtida klimatförändringar med hjälp av ekosystembaserade lösningar innebär 
därmed ofta fördelar för både människan och ekosystemet. 

Utmaningar 
Trots att produktiviteten i skogarna i Skandinavien förväntas öka i takt med 
klimatförändringarna290, står det svenska skogsbruket inför en del utmaningar. Det är 
framförallt vinterklimatet som förväntas bli varmare, vilket innebär en minskad 
utbredning av tjäle och därmed ökad risk för stormfällning291. Framför allt gällande 
granen, den vanligaste trädsorten i våra ekonomiskogar, kan vi också förvänta oss att 
klimatförändringarna medför ökad risk för skador förorsakade av rotröta och 
granbarkborre292,293. Även ökad risk för vårfrost och torka under sommaren förväntas 
drabba granen speciellt hårt294. Ökade temperaturer kopplade till längre torrperioder 
under sommaren ökar även sannolikheten för skogsbränder295, vars intensitet kan 
variera starkt beroende på skogarnas artsammansättning och trädtäthet296. 

Klimatförändringarna väntas påverka avkastningen från skogsbruket på flera olika sätt. 
Produktiviteten kan komma att öka290, eller minska, då främst på grund av ökad 
frekvens av skogsbränder och lägre tillväxt hos vissa arter297. Högre temperatur kan även 
leda till snabbare tillväxt, vilket i sin tur kan leda till försämrad kvalitet på trävaror. 
Ytterligare en aspekt att betänka är att den klimatzon där gran idag odlas förväntas flytta 
sig längre norrut samtidigt som förhållandena för exempelvis björk och ek förbättras298. 
Sett till Europa som helhet väntas de ekonomiska förlusterna för skogsbruket bli 
stora298. 

Det finns få studier om ekosystembaserad klimatanpassning i skogsbruk33. I den här 
rapporten tar vi upp ett antal strategier för klimatanpassning i svenska 
produktionsskogar. Få studier har fokuserat på svenska förhållanden299. Vi har 
kompletterat med resultat från studier i områden med liknande klimatförhållanden som 
i Sverige, samt information från myndigheter och organisationer. 

Mer variation 
Många av de potentiella EbA-åtgärder som presenteras i litteraturen handlar om att på 
olika sätt öka mångfalden i skogslandskapet. Dessa åtgärder kan bidra till att motverka 
såväl temperatur- som stormfällningsrelaterade skador.  

Inom Ecosystem-based Management (EBM) för skogsbruk strävar man efter att i 
produktionsskogar efterlikna obrukade skogar så långt som möjligt, till exempel genom 
att ha högre biologisk mångfald och variation i trädens ålder297. Både inom EbA och 
inom EBM drar man nytta av ekosystemtjänster – för klimatanpassning eller för 
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förvaltning av naturresurser. I en studie från Kanada där man använde modellering för 
att jämföra EBM mot traditionellt skogsbruk under olika klimatscenarier fann man att 
EBM klarade påfrestningen något bättre än traditionellt skogsbruk sett till 
timmeravkastning, i alla fall kortsiktigt297. Långsiktigt förutspås en drastisk minskning 
av avkastningen till följd av klimatförändringarna, oavsett bruksmetod, dock något 
mindre minskning med EBM. De negativa effekterna beror till stor del på en ökad 
frekvens bränder, samt minskad tillväxt av den nordamerikanska granen i ett förändrat 
klimat. Resultatet går emot antaganden att skogsbruk på den nordligare hemisfären 
kommer att gynnas av klimatförändringarna sett till produktivitet.  

En vanlig åtgärd som förknippas med EBM i skogsbruk är kontinuitetsskogsbruk, eller 
hyggesfritt skogsbruk som det också kallas. Ett skogsbruk som i stället för kalhuggning 
baserar sig på en selektiv avverkning av individuella träd i lämplig ålder och storlek 
minskar sannolikheten för storskaliga skogsskador i samband med stormar, ökad rotröta 
eller skadedjursangrepp. Kontinuitetsskogsbruk har framförts som en 
klimatanpassningsåtgärd i Sverige och internationellt, framför allt i granskogar299. Trots 
att metoden har stor potential i Sverige har den tills vidare inte utnyttjats i någon större 
grad, bland annat på grund av en oro för minskad avkastning och ökade kostnader299, 
samt potentiellt en högre risk för rotröta i granbestånd med träd i olika åldrar300. 

Snabbare rotation 
Förkortade rotationstider i granskogar har framförts som en anpassningsstrategi för att 
minska sannolikheten för flera klimatrelaterade risker. Sannolikheten för stormskador, 
skadedjursangrepp, och skador orsakade av torka under sommarhalvåret minskar med 
kortare rotationstider299. Ett sätt att förkorta rotationstiden är att öka användningen av 
hybridlövträd. Hybrider mellan den europeiska och amerikanska aspen växer snabbt299, 
men storskalig användning av hybridaspar är inte förenligt med målsättningen att 
främst gynna inhemska trädsorter (se nedan). Det är okänt till vilken grad 
hybridasparna och europeiska vilda aspar kan hybridiseras givet framtida 
klimatförändringar, och vilka konsekvenser en sådan hybridisering skulle ha på våra 
naturligt förekommande aspar301. 

Fler och nya arter 
Ökad användning av introducerade barrträdsarter har tagits fram som en 
klimatanpassningsstrategi för att öka proportionen trädarter i Sverige med reducerad 
sårbarhet för framtida klimatförändringar299. Jämfört med många andra länder har 
Svenska skogar en relativt låg andel introducerade trädarter, vilket i alla fall delvis beror 
på nationell lagstiftning299. Åtgärden begränsas även via skogscertifieringen i Sverige, 
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(SFC), som endast tillåter upp till 5 procent införda trädslag vid nyplantering av 
skogar302. 

Ökad användning av naturligt förekommande lövträd i produktionsskogar har i 
litteraturen också rekommenderats som en klimatanpassningsstrategi, för minskad 
sårbarhet för stormskador och färre negativa klimateffekter jämfört med jämngamla 
produktionsskogar odlade i monokultur. Blandskogar är även mer motståndskraftiga 
mot torka jämfört med granskogar299. Den praktiska utmaningen i att öka proportionen 
av blandskog i skogsbruket har varit de olika långa rotationstiderna för olika arter, samt 
ökade kostnader för att begränsa skador förorsakade av betande djur på nyplanterade 
trädbestånd av olika artsammansättning299.  

Att skapa blandskogar kan även ge ökad säkerhet mot skadeangrepp eftersom de flesta 
skadedjur och svampar är artspecifika – de angriper vanligen ett specifikt trädslag och 
lämnar övriga orörda. I en blandskog som utsätts för skadedjurs- eller svampangrepp 
drabbas därför i bästa fall bara en del träd, inte alla som hade varit fallet i en 
monokultur. Den här typen av prevention kan komma att bli viktigare i ett förändrat 
klimat, eftersom angrepp från svampar och skadedjur väntas öka78. En studie som 
jämfört historiska data för Sverige under perioden 1850-1950 med perioden 1961-
2014 fann att klimatfaktorer påverkat insektsangrepp mycket litet under den första 
perioden, men att klimatfaktorer, i synnerhet högre temperaturer och stormar, sedan 
1961 blivit en viktigare förklaring till insektsangrepp303. 

Eftersom klimatzoner på våra breddgrader flyttar norrut298 kan det vara lämpligt att 
titta söderut för att veta vilka arter som kan vara lämpliga att introducera i en viss 
region. Det innebär att skogsägare i Götaland (och vissa delar av Svealand) behöver se 
hur man gör söder om Östersjön, medan skogsägare i norr kan anamma skötselråd som 
idag gäller för södra Sverige. Skogsägare kan behöva aktivt introducera arter på platser 
de inte tidigare har funnits men som i ett förändrat klimat passar arten i fråga304,305. 
Sådan så kallad assisterad migration av arter har debatterats flitigt inom forskarvärlden, 
inte minst för att tankesättet bryter med hur bevarande av arter traditionellt sett har 
sett ut, då fokus har varit på att bevara arter inom särskilda områden, helst utan 
mänsklig påverkan306,307. Om assisterad migration ska implementeras storskaligt kan 
regleringar och normer därför behöva ses över304. 
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3.5. Jordbruk 
Johan Ekroos, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet 

Terese Thoni, Centrum för miljö- och klimatforskning 

 

Det svenska jordbruket påverkas både positivt och negativt av ett förändrat klimat. I ett 
varmare klimat kan vi tänka oss längre växtsäsonger och möjligheten att odla arter som 
idag inte lämpar sig för svenska förhållanden. Ett förändrat klimat förväntas dock också 
leda till förändringar i nederbörden, med torka i vissa delar av landet och skador till 
följd av ökad nederbörd i andra. I det här avsnittet diskuterar vi vilka ekosystembaserade 
klimatanpassningsåtgärder som skulle kunna minska negativa effekter till följd av 
klimatförändringar som det svenska jordbruket står inför, samt eventuella möjligheter.  

Utmaningar 
Globalt sett kommer klimatförändringarna ha en stor effekt på 
jordbruksproduktionen308,309. I Sverige förväntas ökade avkastningar under de närmaste 
20 åren på grund av ökad medeltemperatur, nederbörd och koldioxidhalt78,310,311. 
Samtidigt förväntas riskerna med skadeangrepp samt extrema väderhändelser, såsom 
översvämningar, långvariga värmeböljor och intensiva regn förorsaka ökade 
skördeskador78,310,312,313. Klimatförändringarna kommer att möjliggöra nya odlings-
tekniker samt användningen av nya grödor i delar av landet, såsom majs och på längre 
sikt möjligtvis även solrosor och sojabönor311,314,315. Trots dessa generellt sett 
gynnsamma förutsättningar kommer lokala och regionala skillnader vara betydliga. Ett 
exempel är att i stora delar av Sverige förväntas nederbörden öka, och därmed väntas 
även dräneringsbehovet bli större316, medan konkurrensen om vatten i de sydöstra 
delarna istället förväntas öka, med risk för brist på vatten under torra somrar78. Ökad 
nederbörd kan också leda till att jordbrukets påverkan på intilliggande områden ökar, 
till exempel genom näringsurlakning med algblomningar och vattenkontaminering 
som följd311,317. Ökad torka kan leda till konkurrens om vatten, mellan grödor såväl 
som olika samhällsfunktioner, och bli ett allt större problem. Andra klimatrelaterade 
jordbruksproblem som varierar över landet är utbredning av skadeinsekter och svampar 
till delar de inte tidigare funnits på, samt spridning av för oss nya arter78. I en studie 
som undersökte klimatförändringarnas effekt på jordbruket i Europa fann man att 
generellt bör effekten vara positiv upp till två graders uppvärmning, därefter negativ314. 
För Sverige fann man att den allra nordligaste odlingszonen kommer att gynnas mest, 
men då produktionen är liten blir effekten på Europas totala produktion marginell. 
Mellersta till nordliga delen av Sverige (från Dalarna och Värmland uppåt) väntas ha 
fortsatt låg produktion, medan södra delen kan se ökad produktion men också ökade 
problem med torka314. 
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I forskningen har ekosystembaserade anpassningsstrategier i jordbruket fått mer 
uppmärksamhet jämfört med skogsbruket33. Däremot har största delen av all forskning 
nästan uteslutande fokuserat på förhållanden i utvecklingsländer och i mindre 
utsträckning medelhavsområdet33. Endast enstaka fallstudier finns att finna i Sverige 
318, studier som inte nämner EbA men använder strategier som kan klassas som EbA 
inkluderat310, vilket återspeglar att relativt få klimatrelaterade riskfaktorer har utpekats 
som särskilt höga i Skandinavien319. Nedan går vi genom ett antal åtgärder som 
antingen har testats i svenskt eller motsvarande klimat, eller åtgärder som har lyfts upp 
som potentiellt relevanta för våra förhållanden. 

Vi följer Vignola med kollegors definition av EbA i jordbruket. Enligt den här 
definitionen räknas åtgärder som främjar och återskapar biologisk mångfald och/eller 
ekosystemtjänster och funktioner samt bygger på ett hållbart resursbruk och som 
dessutom har klimatanpassningsfördelar för jordbruket som EbA i jordbruk289. 
Åtgärderna kan antingen implementeras på jordbruksmarken, eller i det 
omkringliggande landskapet289. Gränsdragningen mellan vad som generellt sett är EbA 
och vad som är bevarande av ekosystem är något oklar (se avsnitt 2.1.).  

Utnyttja längre säsonger 
Vintrar med högre nederbörd i kombination med torrare somrar och ökade 
skadedjursförekomster missgynnar vårsådda grödor, och andelen höstsådda grödor har 
därför förespråkats som en klimatanpassningsåtgärd i Sverige311. Förhöjda 
medeltemperaturer och en förlängd vegetationsperiod minskar utbredningen av tjäle, 
vilket ytterligare gynnar bruket av höstsådda grödor. Ökad tillämpning av höstsådd är 
även lämpligt i områden som drabbas av sen vårfrost314. God dränering är dock en 
förutsättning för att kunna utnyttja de längre växtsäsongerna, eftersom marken behöver 
kunna bearbetas vår och höst78. 

Mer mångfald i jordbrukslandskapet 
Ökad mångfald av grödor kan minska riskerna för klimatrelaterade skördeförluster, 
eftersom olika grödor är olika känsliga för extrema väderförhållanden311,318. Ökande 
mångfald av grödor ökar diversiteten i jordbruksekosystem, vilket i sin tur kan gynna 
skadedjursbekämpande insekter320. Att anpassa val av grödor efter klimat och välja 
sådana som är extra tåliga kan också göra jordbruket mer motståndskraftigt mot 
klimatextremer321. Studier visar även att mindre förändringar, exempelvis att byta till 
en variant av samma gröda som redan odlas men som är mer motståndskraftig mot 
klimatförändringar, också kan vara relativt effektivt som anpassningsstrategi, även om 
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effektiviteten varierar mellan olika 
grödor322,323. I Roslagen har man gjort ett 
försök i att variera odlingsdatum för att öka 
heterogeniteten i grödans utvecklingsstadier, 
för att öka sannolikheten för att grödan 
överlever under osäkra klimat-
förhållanden10,318. Buffertzoner och trädor 
kan anläggas vid ytor som är särskilt utsatta 
för översvämningar eller höjda 
havsvattennivåer319. 

Ett sätt att motverka ökad 
skadedjursförekomst är att gynna de 
organismer som bekämpar skadedjuren, så 
kallade ”naturliga fiender”, istället för att 
använda kemiska bekämpningsmedel324,325. 
Det är dock viktigt att tänka på att i ett 
förändrat klimat trivs inte bara nya typer av 
skadedjur – förutsättningarna för de 
naturliga fienderna förändras också och arter 
som trivs i de nya förutsättningarna bör 
därför gynnas324. Även odling av olika sorters grödor för att öka variationen av 
arter326,327, samt genetisk mångfald i arten (grödan)289,328, kan öka tålighet mot angrepp 
av skadliga organismer. I en studie som sammanfattade information om 
klimatförändringarnas effekter på veteodling i Europa fann man att följande åtgärder 
skulle kunna öka odlingens motståndskraft: val av arter med mer genetisk mångfald i 
grödan, val av grödor som är mer tåliga mot extremt väder, samt framtagning av nya 
och mer tåliga arter 329.  

En annan EbA-åtgärd för jordbruket är att introducera träd och växter som inte 
utnyttjas i jordbruksproduktionen men som hjälper till att skydda den på olika sätt. Ett 
exempel är att plantera täckgrödor för att minska avdunstningen från jorden och 
därmed skydda produktionen mot torka, ett annat att plantera träd längs 
jordbruksmarker som vindskydd289. 

Kombinera jordbruk med andra näringar 
Skogsjordbruko handlar om att kombinera odling av jordbruksgrödor med träd och 
buskar, ibland även animalieproduktion. Det är inte vanligt i Europa i allmänhet och 
Sverige i synnerhet, men skulle kunna fungera bra även här. För sydligare breddgrader 

                                                      
o Eng. agroforestry. 

Dammar och våtmark för att 
skydda jordbruket i Västervik  
mot översvämning 

2010 översvämmades gården Häckenstad 

utanför Västervik. Översvämningen ledde 

till stora materiella och ekonomiska skador. 

För att skydda gården mot framtida 

översvämningar anlades en våtmark för 

naturlig översvämning och två dammar.  

Förutom översvämningsskydd har åtgärden 

lett till bättre djurhälsa, minskad spridning 

av sjukdomar och minskat närsaltläckage 

(och därmed minskad övergödning av 

Östersjön).  

(Mer information om projektet via 

Klimatanpassningsportalen1) 
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har studier påvisat att skogsjordbruk bidrar till anpassning, minskar utsläpp330,331, leder 
till ökad motståndskraft mot störningar såsom extremt väder, ökad biodiversitet och 
ökad resurseffektivitet332. Ett skäl är att trädens djupare rötter har möjlighet att 
tillgodogöra sig närsalter och vatten som inte ytliga grödor kan332, så även om grödorna 
torkar ut är det inte säkert att träden gör det. På så sätt ger marken i alla fall viss 
utdelning till markägaren. Dessutom kan träden förbättra jordkvaliteten och hålla 
fukten i jorden under torra perioder, men även förbättra dräneringen i marken för att 
undvika översvämning under kraftiga nederbördsperioder, och därmed gynna ytligt 
växande grödor332. Andra fördelar inkluderar vindskydd och skydd mot höga 
temperaturer genom mer skugga332.   

Mer skugga skulle även kunna gynna djurhållningen, eftersom våra hushållsdjur väntas 
utsättas för högre värmestress till följd av högre temperaturer78. Det här gäller främst 
djur som vistas inomhus och därmed har svårare att själva reglera sin temperatur78. Mer 
utomhusvistelse för hushållsdjur i miljöer med god tillgång till skugga skulle kunna 
minska problemen.  

Att kombinera olika typer av produktion gör inte bara landskapet mer 
motståndskraftigt, utan gör även att lantbrukaren har fler möjliga inkomstkällor och 
därmed ett visst ekonomiskt skydd vid exempelvis klimatrelaterad missväxt321. 
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4. Synergieffekter och utmaningar 
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Ekosystembaserad klimatanpassning lyfts ofta fram som en förvaltningsmodell som, 
utöver klimatanpassning, genererar ytterligare fördelar16,33,43,252,333, exempelvis 
utsläppsminskande effekter, ökad biologisk mångfald och positiva hälsoeffekter. Av den 
anledningen beskrivs EbA ibland som en strategi med låg, eller ingen, risk; även om 
strategin inte skulle räcka som klimatanpassning, eller det visar sig att en åtgärd inte 
behövdes, har den ändå andra positiva effekter44,45,334,335 och har därmed inte 
implementerats förgäves. Samtidigt ses EbA inte alltid som oavkortat positivt eller 
oproblematiskt. Ibland uppstår konflikter mellan EbA-åtgärder och andra, 
samhällsviktiga, funktioner. I det här kapitlet diskuterar vi både fördelar och konflikter 
och andra utmaningar relaterade till EbA. De utmaningar vi tar upp är främst relaterade 
till implementeringen av åtgärder och svårigheten att värdera flera av de positiva 
synergieffekter åtgärden kan ha. De behöver inte ses som argument mot EbA, men är 
aspekter som är bra att ha i åtanke vid planering av EbA-åtgärder. 

4.1. Synergieffekter 
Den kanske vanligast framhållna synergieffekten av ekosystembaserad klimat-
anpassning är upptag av koldioxid10,45,46,68,335,336 från nyplantering av exempelvis träd. 
Att skydda ekosystem som annars skulle ha gått förlorade gör att nya utsläpp undviks. 

En annan synergieffekt som ofta lyfts fram i litteraturen om EbA är positiv inverkan på 
biologisk mångfald10,22,45. Gröna tak i stadsmiljö är en EbA-åtgärd som både bidrar till 
att sänka lufttemperaturen och minskar andelen hårdgjorda ytor och därmed 
ytavrinningen. Vanligen har taken en tjocklek som är anpassat för att kunna odla låga 
växter som gräs- och örtarter, men det finns också tak som är konstruerade så att 
plantering av buskar och träd möjliggörs och därmed kan taket bidra ytterligare till 
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biologisk mångfald117. Gröna tak kan också bidra med rekreationsmöjligheter, urban 
odling, energibesparing (bland annat genom isolering) och förbättrad luft i städerna117.  

Ett annat exempel på en EbA-åtgärd med positiva synergieffekter på biologisk mångfald 
är plantering av ålgräsängar i kustområden för att binda sediment och reducera 
vågenergin och därmed minska risken för erosion267. Samtidigt utgör de en viktig 
biotop för bland annat kräftdjur och insekter269. Samma effekt har setts i andra typer 
av kustnära ekosystem. I tropiska vatten verkar mangroveskogar på liknande sätt 
samtidigt som de fungerar som barnkammare för många fiskarter och därigenom kan 
bidra till lokala fiskemöjligheter10.  

En annan synergieffekt av EbA som framhålls i litteraturen är dess positiva bidrag till 
livsmedelsproduktionen och/eller alternativa försörjningsmöjligheter10,21,57,236,337, vilket 
kan leda till minskad arbetslöshet336. De flesta studier som behandlar både 
livsmedelssäkerhet och EbA fokuserar på länder med lägre medelinkomst och varmare 
klimat än Sverige. Liknande synergieffekter kan dock lyftas fram även i svensk kontext. 
För både skogsbruket297,299 och jordbruket311,318 är en av de viktigaste EbA-åtgärderna 
att öka variationen av träd/grödor. Att kombinera jordbruk med skogsbruk, så kallat 
skogsjordbruk eller bondeskog (i en kulturhistorisk kontext), bygger på att mer 
variation av arter ger en rad positiva effekter, bland annat högre motståndskraft mot 
väder-extremer, skydd mot vind, skugga och ökad biologisk mångfald332. Olika typer 
av produktion betyder flera olika inkomstmöjligheter för lantbrukaren, och därmed ett 
visst inkomstskydd om någon del av produktionen skulle falla bort på grund av 
exempelvis extremt väder321. 

Ytterligare en fördel med EbA är att EbA är ett kostnadseffektivt alternativ till annan 
klimatanpassning9,34,45,336. Stora, mänskligt konstruerade, klimatanpassningsåtgärder 
kan vara mycket kostsamma42. Kostnadseffektivitet skulle då innebära minskade 
kostnader i offentlig och privat sektor68 och kan också medföra socio-ekonomiska 
fördelar45. Det finns dock få studier som i detalj har jämfört olika 
klimatanpassningslösningar med varandra. Ett undantag är en studie från Sydafrika 
som visade att EbA ofta är lika resurskrävande som ”hårda” lösningar, och bara något 
mer kostnadseffektivt94. EbAs kostnadseffektivitet är troligen kontextberoende, och 
handlar också om hur och vilka synergieffekter man tar med i beräkningen. Även om 
EbA inte passar överallt och för alla typer av problem, kan det i vissa fall vara det mest 
kostnadseffektiva30. En viktig faktor som spelar in i kostnadseffektiviteten av EbA är 
om mark behöver köpas för att kunna implementera EbA-åtgärder och hur dyr marken 
i så fall är94. Samtidigt kan mer grönstruktur öka mark- och fastighetsvärden68; 
ytterligare en positiv synergieffekt associerad med EbA för dem som äger mark i 
närheten. 

EbA har även potential att minska vårdkostnader. En systematisk genomgång av 
litteratur om naturbaserade lösningar som undersökte hur människors hälsa påverkas 
av att exponeras för naturliga miljöer i staden visade att det fanns ett tydligt samband 
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mellan naturbaserade lösningar och hälsa, framförallt vad gäller stress och fysisk 
aktivitet samt problem relaterade till hetta, vilket i sin tur kan reducera dödligheten i 
hjärt-och kärlsjukdomar338. Mer grön- och blåstruktur i bebyggda miljöer anses 
generellt sett kunna bidra till en bättre hälsa68,339. Även här finns det undantag. 
Begreppet ”ekosystemotjänster” lyfter fram att inte allt som ekosystem tillhandahåller 
är genomgående positivt för människan, till exempel pollen, som kan ge allergi340, eller 
fästingar. Medan många studier visar att tillgång till grön infrastruktur och välmående 
ekosystem gynnar människors fysiska och psykiska hälsa, finns det vissa fall, till exempel 
parker som är misskötta, då den gröna infrastrukturen istället minskar välbefinnandet 
genom att exempelvis öka rädslan för rån och andra brott341. 

EbA kan också bidra till kulturella värden10. Ett exempel som tagits upp i rapporten är 
att användandet av traditionella metoder såsom bondeskogar och myrslåtter222, eller att 
återinföra öppna dagvattensystem och återställer en historisk vattenhantering213. På så 
sätt kan klimatanpassningsåtgärder implementeras samtidigt som kulturmiljöer gynnas. 

4.2. Utmaningar 
Det finns, som vi har sett, en rad positiva effekter som kan uppstå tack vare 
implementering av EbA men som inte är relaterade till klimatanpassning. Likaså 
uppstår det ibland konflikter mellan EbA och andra viktiga samhällsfunktioner. IPCC 
rekommenderar därför att potentiella avvägningar och synergieffekter mellan EbA och 
andra samhälleliga mål beaktas vid planering av EbA20. Många EbA-åtgärder kräver 
utrymme som annars skulle kunna användas för andra ändamål. Exempelvis kräver 
öppen dagvattenhantering mycket yta jämfört med underjordiska system342. Vid 
etablering av EbA-åtgärder uppkommer därför en alternativ kostnad från uteblivna 
värden som skulle ha skapats ifall utrymmet hade använts till något annat. Inte minst i 
städer förkommer denna typ av avvägning, där EbA-åtgärder kan ha svårt att hävda sig 
gentemot andra intressen, såsom boende och transport15. Samtidigt är det inte alltid så 
att EbA produceras och konsumeras på en och samma plats. Exempelvis kan 
grönstruktur utanför städerna minska risker inom staden289,343.  

Forskning har också visat att kommuner har svårt att applicera Plan och bygglagen 
(PBL) i områden som karaktäriseras av historiskt värdefulla byggnader då lagen 
framförallt är inriktad mer på nybyggnation än befintlig bebyggelse344, vilket kan 
innebära en särskild utmaning vid implementering av EbA i områden med högt 
kulturmiljövärde. 

En annan utmaning för implementering av EbA är att åtgärderna ofta behöver tid för 
att etableras. Till exempel tar det sannolikt flera år att etablera ett kustnära ekosystem 
som skyddar mot erosion44. Ett alternativt skydd som inte är ekosystembaserat kan 
troligen ge effekt inom kortare tid. Osäkerheten kring en EbA-åtgärds etableringsperiod 
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men även kring organisation och kostnad för dess skötsel, samt svårigheten med att 
uppskatta nyttan från indirekta marknadsvärden och icke-användarvärden, gör det 
komplext att utvärdera EbA-åtgärder och jämföra dem med alternativa åtgärder26,33.  

För skogssektorn betyder ett förändrat klimat förändrade förutsättningar för skogsbruk 
och vilka arter som är bäst lämpade för produktion (se avsnitt 3.4.). Det kan därför vara 
befogat att undersöka nya metoder för att göra skogsbruket mer motståndskraftigt mot 
klimatförändringar. Till exempel har det visat sig att skog med flera olika trädarter 
(blandskog), och med träd i olika åldrar, är mer motståndskraftig mot både biotiska 
och abiotiska störningar78,299. Idag anses sådant skogsbruk ofta inte lönsamt då 
ekonomiska intressen går före kvalitativa värden345, och mer praktiskt utmanande och 
kostsamt än att ha monokulturer med jämnåriga träd, men det är möjligt att 
omständigheterna förändras i och med att klimatet förändras299. Om vi i framtiden vill 
använda fler introducerade arter som är bättre lämpade i ett varmare klimat behöver 
dock Skogscertifieringen och lagstiftningen i Sverige ses över eftersom den begränsar 
användandet av introducerade arter299,302. En annan i sammanhanget viktig aspekt att 
hantera är de eventuella risker som införandet av nya arter kan medföra. Samma 
resonemang kan föras kring så kallad assisterad migration, vilket inte bara skulle kunna 
vara aktuellt för skogsbruket utan även andra sektorer såsom jordbruket, och som också 
hade behövt en översyn av gällande regleringar och normer för att kunna implementeras 
mer storskaligt304.  

En annan aspekt relaterat till normer och inarbetade tillvägagångssätt är att hittills har 
klimatanpassning i många städer handlat mer om traditionell riskhantering och 
krisberedskap än om en faktisk anpassning av nuvarande praktik346. Inom dagvatten 
och avloppssektorn har vissa aktörer och vissa typer av lösningar haft stort inflytande, 
vilket har gjort det svårt att introducera andra sätt att klimatanpassa dagvattensystemet, 
såsom olika typer av ekosystembaserade lösningar eller en kombination av 
ekosystembaserade och mänskligt konstruerade lösningar347. Det här är dock något som 
tycks vara på väg att ändras, då en delvis ny syn på vem som är ansvarig för stadens 
dagvatten håller på att växa fram79.  

En återkommande utmaning är bristande förvaltningsstruktur. Det råder brist på både 
struktur och kultur för samarbete mellan ansvariga samhällsaktörer348, och det finns 
också ett behov av synkronisering av EbA med existerande förvaltningsstruktur, 
eftersom ansvaret annars riskerar att ramla mellan stolarna både förvaltningsmässigt och 
rättsligt50,207. På kommunal nivå har institutionell fragmentering lyfts fram som en 
generell svårighet för klimatanpassningen5,346,349, vilket i praktiken innebär att 
kommunikation och samarbete mellan de olika delarna av kommunal förvaltning som 
fokuserar på riskhantering, klimat, kulturmiljö, naturmiljö och planering behöver ökas. 
För implementering av EbA på lokal nivå behöver strategier för hur EbA kan integreras 
i staden finnas med i översiktsplanen. För att lyckas med det behövs idag en tydligare 
struktur och samarbete mellan olika delar av förvaltningen inklusive eventuella 
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kommunägda bolag, såsom teknisk förvaltning, vatten och avlopp, miljöförvaltning och 
ansvarig för grönytor, samt bra underlag. En ansats som lyfts fram både för 
klimatanpassning generellt350 och EbA specifikt16 är att integrera klimat-
anpassningsfrågan i det dagliga arbetet hos alla relevanta sektorer på olika 
förvaltningsnivåer, så kallad mainstreamingp. 

Bristande samarbete, institutionell fragmentering och att frågan om klimatanpassning 
hamnar mellan stolarna hänger delvis samman med oklarheter kring 
ansvarsfördelningen. På nationell nivå är ansvaret för klimatanpassning uppdelat 
sektorsvis och mellan en rad olika myndigheter67, vilket dels gör att det kan vara svårt 
att veta vem som är ansvarig, och dels förutsätter samarbete mellan olika myndigheter. 
I dagsläget (2017) finns det förslag på, men inget beslut om, att ändra till en tydligare 
ansvarsfördelning i Sverige78,79. Det klimatpolitiska ramverket från 2017 som fokuserar 
på utsläppsminskande åtgärder80 ger inte heller någon direkt vägledning gällande 
arbetet med EbA. Det saknas även tydliga länkar mellan klimatanpassning och 
utsläppsminskande åtgärder, vilket är relevant för EbA.  

På lokal nivå finns en tydligare ansvarsfördelning. Klimatanpassning av befintlig 
bebyggelse åligger fastighetsägaren79. Val och implementering av EbA beror därmed på 
incitamentet för fastighetsägare att utföra åtgärder. I dagsläget finns det inga reglerade 
krav för fastighetsägares åtagande, men Klimatanpassningsutredningen har föreslagit 
att man ska behöva bygglov för att hårdgöra ytor i trädgården79. En del större 
fastighetsägare arbetar med EbA för att skydda de egna fastigheterna351,352. Hur det ser 
ut bland mindre fastighetsägare är oklart. Gällande dagvattenhantering är det 
kommunerna som ansvarar för hanteringen152. Däremot saknas det tydliga riktlinjer för 
vilket ansvar privata fastighetsägare ska ha för det dagvatten som hamnar inom 
fastighetsgränsen. 

För kustområden reglerar Strandskyddet exploateringen. 2009 gjordes en skärpning i 
kravet för att få ett utvidgat strandskydd. I praktiken har detta fungerat mindre bra 
speciellt i landsbygdskommuner353,354. Exploatering av kustområden och konkurrens 
om plats minskar möjligheterna till implementering av EbA-åtgärder. I dagsläget finns 
ingen specifikation gällande klimatanpassning i strandskyddet (se avsnitt 3.3.).  

Vilken typ av styrning som fungerar bäst för EbA är beroende på kontext och målbild. 
En studie av svenska kuststäder visade att stark styrning ovanifrån förvisso ledde till 
effektiv implementering, men att svagare styrning uppifrån gav större möjligheter för 
samarbete mellan lokala aktörer355.  

Förutom styrning behövs också kunskap om EbA, och kunskapen behöver spridas till 
relevanta aktörer. Hur kunskapsorganisationen sätts upp kan också behöva anpassas till 

                                                      
p Mainstreaming av EbA innebär bl.a. att varje avdelning behöver reflektera över hur deras kärnverksamhet 

kommer att påverkas av klimatförändringar, samt anpassa sitt arbetssätt så att de bidrar till att minska 
riskerna (vid t.ex. extremväder), snarare än att förvärra dem. 
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det specifika fallet. I fall där man har ett högt samförstånd mellan inblandade aktörer 
och hög kunskapsnivå kan ett mer statiskt, enkelriktat, sätt att leda vara tillräckligt. I 
sammanhang där det förekommer konflikt mellan aktörer och lägre kunskapsnivå har 
ett holistiskt tillvägagångssätt visat sig vara att föredra356.  

Ett antal studier har pekat på att det saknas kunskap om EbA bland relevanta aktörer. 
Till exempel har studier om kulturvård noterat att det ofta saknas kunskap om 
klimatförändringar, inte minst vad gäller användandet av klimatscenarier eller för 
kulturvårdssektorn användbar klimatdata181,357. Ett annat exempel är en studie som har 
undersökt svenska kuststäder, där man sett att åtgärder för att främja ekosystemtjänster 
oftare kopplas samman med fördelar för biologisk mångfald än klimatanpassning50. 
Detta visar att det saknas en kunskapsmässig koppling mellan bevarande av biologisk 
mångfald och klimatanpassning. Hinder för implementering av EbA finns på flera olika 
nivåer; från individuella barriärer (t.ex. brist på förståelse för klimatförändringar och 
anpassningsalternativ) till rättsliga och institutionella barriärer, men också 
sociokulturella barriärer (såsom bristande intresse inom lokal politik vad gäller 
klimatfrågan)358. En bidragande faktor till barriärer vad gäller implementering av EbA 
skulle kunna vara brist på helhetsbild och holistiska undersökningar av åtgärdernas 
synergieffekter. Det finns relativt många studier om enskilda ekologiska processer som 
bidrar till EbA men få mer övergripande studier där EbA ses i förhållande till bredare 
socioekonomiska och biogeofysiska sammanhang15. Det saknas även forskning om 
etiska och fördelningsmässiga aspekter relaterade till EbA15.  

Många studier pekar på att det saknas kunskap om hur EbA kan utvärderas mot andra 
lösningar, och hur dess effekt kan mätas10,22,33,336,359,360. För att kunna studera effekter 
av EbA-åtgärder över tid krävs att man mäter effekter mot en baslinje eller att man 
använder sig en rad jämförbara indikatorer44,361. Sådana mätningar kompliceras dock av 
att man behöver mäta under en längre tid och ekosystem förändras över tid33, och att 
man kan behöva utföra observationer över relativt stora områden32,361 då de tjänster ett 
ekosystem kan ge har olika effekter på olika geografiska skalor. Det finns även behov av 
att kunna bedöma kostnadseffektivitet av EbA-åtgärder10,31,252,360. I dagsläget saknas 
dock kunskap om hur naturbaserade lösningar ska skötas och vad det kostar362. Att mäta 
effekten av EbA-åtgärder, i synnerhet i monetära termer, är inte heller helt 
oproblematiskt. Det beror dels på att vissa effekter är svåra att kvantifiera, inklusive en 
del av de synergieffekter som vi har tagit upp i det här kapitlet såsom bevarande av 
traditioner, kultur och välmående (se även avsnitt 2.2. om nyttor med icke-
marknadsvärde), och dels på grund av etiska betänkligheter kring att mäta naturens 
värde i pengar46,363,364.  
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5. Slutsatser  

I den här rapporten har vi tittat närmare på vad litteraturen säger om möjligheten att 
använd ekosystembaserad klimatanpassning (EbA) i fem olika miljöer – bebyggd miljö, 
kulturmiljö, kustområden, skogsbruk och jordbruk. Den litteratur vi har använt är 
främst vetenskapligt granskad litteratur, kompletterad med information från andra 
relevanta aktörer, såsom rapporter från myndigheter. Vi har fokuserat på svenska 
förhållanden, men kompletterat med litteratur och exempel från andra delar av världen. 
I det här avslutande kapitlet sammanfattar vi de viktigaste punkterna för de olika 
miljöerna, och avslutar med korta slutsatser och råd för framtida forskning om, och 
arbete med, EbA.  

Bebyggd miljö: Möjliga EbA-lösningar handlar främst om att få in mer gröna och blå 
lösningar i den urbana miljön. Det finns flera i många fall outnyttjade synergieffekter 
mellan åtgärder för att hantera olika effekter av klimatförändringarna, såsom hetta och 
översvämningar. Att plantera träd för skugga tar till exempel också hand om vatten och 
minskar därmed översvämningsrisken. På samma sätt kan gröna tak och väggar både 
reglera temperaturen i städer och minska ytavrinningen från dessa. Många EbA-
åtgärder i den bebyggda miljön förbättrar miljön på olika sätt i tillägg till 
klimatanpassningen, bland annat högre biodiversitet och rekreation/estetik vilka i sin 
tur har stor potential att förbättra hälsa och välbefinnande hos stadens befolkning.  

Kulturmiljö: Arbete med EbA och kulturmiljövård har flera likheter. Inom 
kulturmiljövården handlar arbetet om att ta hänsyn till och värna den omkringliggande 
miljön. Samtidigt är flera möjliga EbA-åtgärder också traditionella tekniker som 
återupplivats (exempelvis svedjebruk och myrslåtter). Det finns därmed potential att 
skapa synergieffekter, men samtidigt finns det begränsat med kunskap om hur det kan 
åstadkommas. 

Möjliga EbA-åtgärder inkluderar att hantera bränder genom att avsiktligt anlägga 
begränsade bränder för att skapa brandbarriärer. I ett varmare och torrare klimat skulle 
sådana tekniker kunna passa bra. För att hantera översvämningsrisker skulle istället 
underjordiska dagvattenlösningar kunna öppnas upp och öppna, ekosystembaserade, 
lösningar återinföras.  

Kustområden: För kustmiljöer handlar EbA främst om att använda kustnära ekosystems 
förmåga att minska risken för erosion. De kan även användas som skydd av kustnära 
bebyggelse, likaså naturliga översvämningar av utvalda områden. Möjliga åtgärder i 
kustområden är att bevara naturliga miljöer, restaurera degraderade ekosystem och att 
nyplantera. I Sverige är det främst aktuellt med ålgräs. Hårda lösningar, exempelvis 
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skyddsvallar, kan öka erosionsproblem i närliggande områden, ett problem som EbA-
lösningar inte har.  

Kustnära ekosystem är viktiga för djurlivet, eftersom de bland annat fungerar som 
barnkammare för många fiskarter. Kustområden är också populära bostads- och 
rekreationsområden, vilket innebär konkurrens om mark och användningsområde.  

Skogsbruk och jordbruk: Att skapa mer variation – såväl en mångfald av arter som mer 
variation i typer av åtgärder och tekniker – tycks vara en nyckelåtgärd för både skogs- 
och jordbruket. Mer variation gör inte bara ekosystemen mer motståndskraftiga utan 
ger även markägaren/lantbrukaren ett visst skydd. Om en viss art påverkas negativt av 
klimatförändringar drabbas inte hela verksamheten.  

Vissa positiva effekter till följd av klimatförändringar för såväl skogs- som jordbruk är 
att vänta, men negativa effekter i form av torka och skadeangrepp väntas också. 
Klimatanpassning handlar ofta om att hantera negativa effekter, men också om att 
utnyttja de nya förhållandena på bästa sätt. 

Genomgående saknas det kunskap om EbA. Det finns mer forskning och exempel 
relaterade till EbA i bebyggda miljöer och kustnära områden, än för övriga miljöer. I 
kapitel 4 tog vi upp att det saknas helhetsbilder och kunskap om de synergieffekter och 
utmaningar som är associerade med EbA. Vi har också genomgående sett att EbA som 
begrepp inte används i särskilt stor utsträckning. Många åtgärder som använder sig av 
ekosystemtjänster och/eller biodiversitet genererar klimatanpassningsfördelar, men 
implementeras inte med klimatanpassning/EbA i åtanke. EbA har sin särart men som 
begrepp har det många likheter med andra ansatser, exempelvis grön infrastruktur och 
förvaltning av ekosystem.  

Vi ser två potentiella fördelar med att tala om just EbA. Det första är att det kan hjälpa 
till att få in ett klimatanpassningsperspektiv i arbetet med ekosystem-
baserade/naturbaserade lösningar och ekosystemtjänster i allmänhet för att säkerställa 
att de åtgärder som genomförs idag också anpassas för framtida förhållanden, samt i 
högre grad kopplas samman med samhälleliga risk- och sårbarhetsanalyser. Det andra 
är att begreppet kan föra in ett ekosystemtjänsteperspektiv i klimatanpassningsarbetet 
och visa att det finns alternativ till, hårda, artificiella, konstruktioner med potential för 
flera positiva synergieffekter. 

En annan generell kunskapsbrist handlar om EbAs förtjänster jämfört med andra 
alternativ och det samlade värdet av en åtgärd. Ett sätt att jämföra EbA med andra 
lösningar är att uppskatta det ekonomiska värdet av EbA, vilket vi såg närmare på i 
avsnitt 2.1. För att kunna göra det behövs uppskattningar inte bara om hur effektivt 
EbA reducerar kostnader för klimatrelaterade skador i framtiden under olika 
klimatscenarier, utan också om vilka nyttor EbA medför utöver klimatanpassning och 
värdet av dessa. Nyttor med EbA kan delas in i tre olika kategorier – nyttor med 
marknadsvärde, med indirekt marknadsvärde samt med icke-marknadsvärde. Nyttor 



61 

vars värde är svårbestämda i monetära termer, då de inte regleras av marknaden, gör att 
det kan vara svårt att uppskatta värdet av EbA.  

Ytterligare utmaningar för arbetet med EbA som vi har tagit upp i den här rapporten 
(främst avsnitt 2.2. samt kapitel 4) är att styrnings- och ansvarsfrågan för 
klimatanpassningen är delvis oklar och att samarbetet mellan relevanta aktörer är 
bristfällig. Det finns även en del juridiska oklarheter, luckor och hinder (kapitel 4). I 
samma kapitel såg vi att det finns många positiva synergieffekter mellan EbA och andra 
samhällsmål, men även en del konflikter och utmaningar att ta hänsyn till och bemöta. 
Dessutom är många synergieffekter och utmaningar är kontextspecifika vilket innebär 
att förvaltningsstrukturerna måste vara flexibla nog att kunna anpassa sig till varje 
specifikt fall.  

Till syvende och sist styrs arbetet med EbA, såväl som klimatarbetet i stort, av vilka 
värden vi prioriterar. EbA-lösningar har många fördelar i flera kontexter, men för att 
maximera de positiva effekterna och kunna hantera utmaningarna behöver de förstås 
både i den kontext de genomförs i och i ett större systemperspektiv. EbA bör ses som 
en del av en större strategi, inte som det enda valet för klimatanpassning och framförallt 
inte som en isolerad åtgärd. Klimatanpassningsstrategier kan med fördel ses som lager 
av åtgärder, som fyller olika funktioner och som tillsammans ger oss ett så gott skydd 
mot klimatförändringar som möjligt.  
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