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1 Introduktion
För en hållbar utveckling är klimatanpassning nödvändigt. Syftet med detta arbete är att ge en
översiktlig bild över dagens klimatanpassningsarbete i Hylte kommun, belysa förväntade
förändringar av det lokala klimatet och ge exempel på vad det kan innebära samt föreslå lämpliga
åtgärder. Det ges exempel på inom vilka planer det är viktigt att arbeta med klimatanpassning, och
hur det kan samverka med andra mål som finns. Det nämns även lite om hur Hyltes val påverkar
andra områdens klimatanpassningsförmåga och tvärtom. Förhoppningsvis kan läsaren få nya
uppslag och därefter lättare se vad som kan vara bra att göra i klimatanpassningssyfte i sin egen
verksamhet. 

2 Teori
Vad är klimatanpassning?
Klimatanpassning är att anpassa sig efter nya förutsättningar som förändringar i klimatet ger. Både
de förändringar som skett men även förebyggande åtgärder för att minska negativa konsekvenser i
framtiden eller att dra nytta av förändringarna. Klimatanpassning är inget nytt, kommuner liksom
andra aktörer har alltid fått anpassa sig efter omgivande faktorer men i och med människans ökade
påverkan på klimatet behöver även anpassningen gå fortare. Genom att ta hänsyn till forskning
kring förväntade förändringar och lokal kunskap om det aktuella läget i kommunen kan en smartare
planering göras. Genom att tänka efter före kan sårbarheten i samhället minskas.

Klimatanpassning enligt FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)1

“the process of adjustment to actual or expected climate and its effects. In human
systems, adaptation seeks to moderate or avoid harm or exploit beneficial
opportunities In some natural systems, human intervention may facilitate
adjustment to expected climate and its effects ”

Parallellt med klimatanpassning är det viktigt med minskad klimatpåverkan, vilket på sikt ger ett
inte lika stort behov av klimatanpassning (detta arbete berör ej minskad klimatpåverkan).

Åtgärder
Vilken risk en viss händelse är för samhället beror både riskkällans omfattning och sannolikhet och
hur sårbart samhället är för den händelsen. Det kan beskrivas:
Risk= riskkälla*sårbarhet 

Åtgärder för att reducera klimatrisker kan delas in i fyra viktiga komponenter2:
1 Minska eller utestänga riskkällor
2 Minskad sårbarhet
3 Ökad svarsberedskap och -förmåga
4 Ökad återhämtningsberedskap och -förmåga

Olika åtgärder för klimatanpassning delas in i olika kategorier:
Fysiska (”hårda”) åtgärder
Ekosystembaserade (”gröna”) åtgärder
Sociala (”mjuka”) åtgärder 
Ekonomiska (”mjuka”) åtgärder

1 IPCC. 2014: Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and
Vulnerability. 

2 Wamsler och Brink. 2014. Planning for Climatic Extremes and Variability: A Review of Swedish Municipalities’ 
Adaptation Responses                                                                                                                                                          1



Förankring
Kommuner är en av de viktigaste aktörerna för klimatanpassning eftersom de har hand om fysisk
planering, krishantering och olika samhällsfunktioner som kan drabbas hårt vid väderbaserade
störningar. Då klimatförändringarna påverkar hela samhället finns det inte en avskild del inom en
kommun som klarar att sköta anpassningen själv utan det krävs att de flesta delar hjälps åt, däremot
kan en avdelning ha huvudansvar för att samordna anpassningsarbetet. Görs det inte tillräckligt
förebyggande arbete för ändrade väderförhållande och risker för naturolyckor leder det till extra
belastning på bland annat räddningstjänst, vårdenhet och infrastruktur. Det är viktigt att
klimatanpassning integreras väl i kommuners arbete, sex (A-F) strategiska aktiviteter anses
betydelsefulla för att uppnå det3

      --- OPERATIV NIVÅ --- 
A. Separata klimatanpassningsprojekt – projekt utöver ordinarie verksamhet med speciellt fokus

på klimatanpassning eller riskreducering, t.ex. för att testa nya och innovativa lösningar.
B. Integrera klimatanpassning i särskilda projekt och program – se till att de inte bidrar till

högre klimatrisk utan istället, om möjligt, minskar risken.

--- INSTITUTIONELL NIVÅ ---
C. Integrera klimatanpassning på kommunnivå – ta hänsyn till klimatanpassning på

kommunnivå och integrera det i rutiner, processer, arbetsbeskrivningar och regler. 
D. Skydda kommunens egen verksamhet – reducera organisationens egen risk, så att t.ex.

personal eller själva kommunhuset inte drabbas av klimatrelaterade händelser.

--- INTER-INSTITUTIONELL NIVÅ ---
E. Samarbeta runt klimatanpassning med andra aktörer inom och utanför den egna
kommunen – öka samarbetet inom ämnet klimatanpassning mellan t.ex. olika förvaltningar eller
med företag, forskningsinstitutioner och privatpersoner. Av dessa nämns (F) samarbete med
högre utbildning och forskning särskilt som en viktig strategi för att minska avståndet mellan
vetenskap och praktik.

3 Metod 
Detta arbete görs som en del av kursen: praktik 15hp från Lunds universitet, inom en
biologiutbildning. Praktikperioden är 31/8 till 29/10 2015, och praktiken genomförs tillsammans
med Hylte kommuns miljöstrateg. Information till arbetet har hämtats via vetenskapliga artiklar och
böcker, skrifter från olika myndigheter och  muntlig information och lästips från: 
Bitte Rosén Nilsson, miljöstrateg Hylte
Elisabeth Johansson, säkerhetssamordnare Hylte 
Pernilla Jakobsson, jobbar med Hyltes översiktsplan
Cecilia Harley, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Anna Modigh, samordnare för klimatanpassningsfrågor Länsstyrelsen Halland 
Ebba Brink, doktorand Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling

4 Analys och förslag
Kommunens organisation
Det är särskilt tre områden inom kommuner som brukar vara huvudaktörer inom klimatanpassning:
fysisk planering, räddningstjänst och krisledning, samt miljöförvalting. I Hylte har
samhällsbyggnadkontoret hand om fysisk planering och miljöförvaltning, och är därmed viktiga i
det förebyggande arbetet med minskning av riskkällor och sårbarhet.  Ett arbete som förmodas ske
bäst i nära samarbete med krisledning och räddningstjänst. 

3 Wamsler och Brink. 2014. Planning for Climatic Extremes and Variability: A Review of Swedish Municipalities’ 
Adaptation Responses                                                                                                                                                          2



Klimatförändringar och riskkällor
Sverige

I Sverige förväntas en större medeltemperaturökning jämfört med den globala ökningen till år
2100. Hur mycket varmare det bli här och globalt beror bland annat på hur mycket växthusgaser
som släpps ut. Det är troligt att ökningen i Sverige blir 3-5°C och den  globala ökningen 1.8-4°C.
Den ökade temperaturen får flera olika effekter. Det förväntas bli vanligare med extremt höga
temperaturer, mer stormar, mer regn och även högre risk för erosion och jordskred. Det är troligt att
det blir vanligare med torka på sommaren. Alla dessa saker sätter mer press på samhället och
institutioner behöver vara beredda på att hantera fler händelser med kortare mellanrum och med
större risk att de inträffar samtidigt4. Sedan 1880 har en temperaturökning på 0.85 grader skett, hur
vi människor agerar i fortsättningen är helt avgörande för hur mycket varmare det blir. Men än har
vi inte fått full effekt av utsläppen vi redan gjort utan det tar minst 1000 år5. Inför klimatmötet i
Paris i december skulle alla länder skicka in hur de tänker arbeta med minskad klimatpåverkan.
Utifrån scenariot att alla länder följer vad de sa nu sänkte Climate Action Track den förväntade
uppvärmingen till år 2100 med 0.4 grader till 2.7 grader6. Världens ledare har på vetenskaplig
grund kommit överens om att uppvärmningen inte bör överstiga 2 grader, blir det varmare leder det
till processer och förändringar i naturen och klimatet som inte kommer kunna återställa sig även om
vi lyckas sänka mängden koldioxid och andra växthusgaser igen.

Hylte
Länsstyrelsen i Halland har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning7. Där
beskrivs några aspekter på hur klimatet i Halland troligen förändras. Årsmedeltemperaturen,
maximal dygnsmedeltemperatur och antalet varma dygn bedöms öka se tabell 1. Nederbörden tros
både blir större totalt samt att det blir mer kraftiga regn, se tabell 2. 

Temperatur 
Årsmedeltemperatur Maximal

dygnsmedeltemperatur
Antal varma dygn

Referensperiod 1961-1990 6-8°C 17-24°C 10-15

Förändring till år 2050 +1-3°C -1°C+ 4°C + 20

Förändring till år 2100 +3 -6°C +2-6°C + 40
 Tabell 1. Beräknad förändring av temperaturen i länet under åren 1961-2100 jämfört med den normala (medelvärdet för år 1961-
1990). Förändringen i temperatur anges utifrån resultaten för utsläppsscenario RCP 8,5 samt A1B Källa: SMHI och Värmebölja i
Hallands län, Länsstyrelsen 2013 

Nederbörd
Årsnederbörden Nederbördssumma

vinter
Antal dygn med >10
mm nederbörd 

Å r e t s s t ö r s t a
dygnsnederbörd

Refernsperiod 1961-
1990

800 - 1200 mm 120 - 220 mm 20 - 30 dygn 30 - 40 mm

Förändring till år 2050 -10% - +20% -30% - +40% + 0 - 14 dygn -10% - +50%

Förändring till år 2100 +0 - 40% +0 - 90% +5 - 25 dygn +0 - 75%
Tabell 2. Beräknad förändring i nederbörden i länet i under åren 1961-2100 jämfört med den normala (medelvärdet för år 1961-1990).
Förändring i nederbörd anges utifrån resultaten för utsläppsscenario RCP 8,5 Källa: SMHI 

4 Wamsler och Brink. 2014. Interfacing citizens' and institutions' practice aand responsibilities for climate change 
adaptation 

5 Fair Trade Sverige. 2015. Det börjar med Fairtrade, i en hållbar utveckling går fattigdomsbekämpning och 
klimatarbete hand i hand

6 Cilmate Action Tracker partners. 2015. Climate Action Tracker
7  Länsstyrelsen Halland. 2014. Regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands Län                                        3



Det totala vattenflödet i Nissan per år bedöms i den regionala klimatanpassningsplanen öka. Men
ökningen sker inte jämt över året utan det förväntas bara vara under vintrarna det ökar, på höstarna
kommer flödet vara ungefär likadant som nu medan det förmodligen blir lägre flöde under vårarna
och somrarna. Elisabeth Johansson på räddningstjänsten berättar att SWECO håller på med
kartering över flödet i Nissan på uppdrag av kraftproducenterna. I det arbetet tas hänsyn till effekter
av förväntade klimatscenarion och det räknas även på effekter av så hög nivå som 1000-årsflöde. De
gör en noggrann undersökning med alla broar och dammar inräknade.
När de vid ett tillfälle med mycket vatten mätte vattennivåerna och jämförde med de förväntade
nivåerna stämde det väl överens. Hur Hylte hanterar vattenflödena i kommunen har stor påverkan
på Halmstad kommun och översvämningsrisken där. När SWECOs kartering är klar kommer den
vara till stor  nytta för klimatanpassningsarbetet. 

Pågående klimatanpassningsarbete i Hylte kommun
I ”Politisk inriktning för Hylte kommun 2015-2018”8 finns flera punkter som direkt eller indirekt
berör klimatanpassning:

• Påbörja arbetet med att klimatanpassa kommunen
• Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel i frågor som rör klimat och miljö
• Arbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta
• Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras

Klimatanpassning behandlas främst i en del nya planer som är under framtagande. Att det i nuläget
inte nämns som just klimatanpassningsarbete behöver dock inte säga mycket om planernas relevans
i frågan då det kan vara formulerat på annat sätt. Hylte liksom många andra kommuner9 är i början
av en klimatanpassningsprocess. 

Översiktsplan
Det jobbas med en ny översiktsplan för kommunen, många delar av den nuvarande är gamla. I den
gällande översiktsplanen10 står det att naturen är en viktig del av Hylte och bör fortsätta vara det.
Det beskrivs att skogs- och jordbruket ska hållas igång och att friluftslivet och turistnäringen i
naturen med fördel bör fortsätta öka. Det läggs stor vikt på att områden med höga naturvärden och
att den småbrutna landskapsbilden ska bevaras. Det rekommenderas att andelen lövskog ska ökas.
Detta är punkter som till stor del samverkar med klimatanpassning och miljömål. Till exempel är
den stora andelen våtmarker i Hylte viktig för rening av vattnet och för att fördröja vattnets
hastighet när det rinner ut i åar, vilket gör att översvämning till följd av kraftiga regn inte blir lika
allvarliga. 

Pernilla Jakobsson arbetar med att ta en fram en ny översiktsplan. Hon berättar att viktiga
klimatanpassningsaspekter i den nya översiktsplanen/detaljplaner är att kolla på risker för
översvämningar, ras och skred. Hon berättar om olika åtgärder man kan eller ska tänka på i
översikts och/eller detaljplaner. Viktigt att se vilka områden som är lämpliga för bebyggelse och ge
exempel på vilket sätt de kan utformas på ett bra sätt. I detaljplanen kan beskrivas vilka nivåer
marken bör vara på så att vatten rinner av åt önskat håll. Det är ibland nödvändigt med magasin för
att samla upp stora nederbördsmängder för att sedan låta det rinna ut i dagvattenrör lite åt gången,
beroende på vad som är lämpligast kan det utformas öppet eller slutet. Parker och parkeringar kan
utformas så de är lägst i mitten och på så sätt kan användas som tillfälliga dammar. Vid extremt
mycket vatten kan de områdena fyllas med vatten och sedan på olika sätt tömmas tex genom
kombination av att låta lite åt gången rinna vidare, avdunstning och att det rinner ner i marken. Hon
berättar vidare att det är viktigt att genomföra noggranna undersökningar och beräkningar, till

8 Hylte. 2015. Miljöarbete
9 Wamsler och Brink.2014. Planning for Climatic Extremes and Variability: A Review of Swedish
Municipalities’ Adaptation Responses
10 Bygg- och miljöförvaltningen. 2003. Oversiktsplan för Hylte kommun                                                                         4



exempel mäta markens infiltreringskapacitet. Hur noggranna kontroller olika konsulter utför innan
de uttalar sig kan skilja sig mycket. Vid detaljplaner kollas på vilken kemisk och ekologisk status
vattendrag i närheten har och hur den nya bebyggelsen bedöms påverka kvaliteten. Det blir enklare
att hålla koll om avrinningsområden och vattenkvalitet införs på lättillgängliga kartor. Hon påpekar
även att det finns mycket hårdgjorda ytor i samhällena vilket utgör en stor risk för att föroreningar
spolas ut och sprids i sjöar och vattendrag.

Vatten och avloppsplan
Det har gjorts en VA-översikt för Hylte kommun11. Identifierade risker som blir allt större i och med
klimatförändringarna är:

• Översvämning av å
• Översvämning av dagvattensystem
• Översvämning till följd av dammbrott
• Ras, skred och erosion
• Brist på dricksvatten
• Olika föroreningar i dricksvatten och risk för smittspridning

 Oversvämningsrisken  ökar (Turid Brodin)

Det framkommer att det finns stora investeringsbehov i ledningsnät och fasta anläggningar. Det
behövs även bättre dokumentation av genomförda åtgärder, önskvärt att all data förs in i GIS.
Flödesanalyser av dricksvattnet visar att det finns stora läckage. Det kommer även betydligt mer
spillvatten till reningsverken än det borde. Det beror bland annat på att dagvatten felaktigt leds ner i
spillvattensystemet. En VA-strategi för kommunen är nästan klar och den tillsammans med
översikten ska användas som grund när en ny VA-plan för kommunen görs. VA-planeringen ska
vara rullande med en planeringshorisont på 12 år och med en uppdatering varje mandatperiod.
Länsstyrelsens Regionala vattenförsörjningsplan12 är ute på remiss. Den bör kunna vara till god
hjälp när den nya VA-planen görs. Den ska presenteras för politikerna samhällsbyggnadsnämnden
våren 2016. Där behandlas även frågan om reservvattenlösningar, vilket påpekats vara viktigt från
flera olika håll.

Ett samarbete med en polsk kommun, Piecki, och en serbisk kommun Sombor, har inletts. Förutom
vatten och avloppsfrågor diskuteras klimatanpassningsfrågor. 

Risk och sårbarhetsanalys
Det är viktigt att behandla klimatanpassning i Risk och sårbarhetsanalysen då mycket
klimatanpassning går ut på att minimera risker. Personer från de olika kontoren på kommunen har
bildat en säkerhetsgrupp och det är de som har hand om att utforma RSAn, Elisabeth Johansson på
räddningstjänsten har extra ansvar för framtagandet av den. Hon berättar att i den nya RSAn som är
under framtagande bedöms stormar klass 2 och 3, kraftig kyla och översvämningar som några av de
allvarligaste riskerna i Hylte. I den nya RSAn  kommer det föreslås att det ska tas fram en klimat
och sårbarhetsutredning. I nuvarande RSA beskrivs vilka samhällsviktiga verksamheter samt vilka
riskobjekt som finns i kommunen. Det beskrivs vilka resurser som finns samt vilken förmåga
kommunen i nuläget anses ha att motstå allvarliga störningar, och vilken krishanteringsförmåga de
har. I de flesta fall bedöms det som ”förmågan är god” och i en del fall ”förmågan är i huvudsak
god men har vissa brister”. 

Elisabeth berättar att personer på landsbygden är mer förberedda på olika situationer och kan klara

11 Bygg- och miljöförvaltningen. 2003. Oversiktsplan för Hylte kommun

12 Länsstyrelsen Hallands län. 2015. Regional vattenförsörjningsplan för Hallands län. Remissversion.                       5



sig själva medan personer i tätorter mer förlitar sig på att myndigheter fixar allt. Det stämmer
överens med erfarenhet från andra kommuner13. Hon berättar vidare att det är många aspekter att ta
med i beräkning. Även om det vid särskilda tillfällen skulle bedömas som säkrast att en del personer
tillfälligt flyttas in i tätorterna kanske de inte vill det till exempel eftersom de inte vill/kan lämna
husdjuren hemma. 

Stormarna Gudrun och Per påverkade stora delar av Hylte. Bland annat var det många som var utan
el. Efter stormarna har en del förberedelser förbättrats och kommunens elnät är mindre känsligt för
storm då mycket elledningar har grävts ner.

Värmeböljor 
Värmeböljor kan ha negativ påverkan på folks hälsa och även på infrastruktur, livsmedel, odling,
risk för skogsbrand och folks förmåga att arbeta. Liksom för andra kraftiga väder varnar SMHI när
bedöms bli en värmebölja i Sverige. För att det ska räknas som värmebölja ska maxtemperaturen
vara över 26°C minst tre dagar i rad. På flera ställen runt om i världen har det redan observerats
högre dödlighet på grund av att det blivit varmare och samtidigt har dödligheten orsakad av extrem
kyla blivit mindre14. I Sverige bedöms värmeböljorna komma oftare, vara kraftigare och vara längre
än tidigare. Här i södra Sverige kan temperaturen bli över 40°C15. Det är varmare än vad vårt
samhälle i nuläget är anpassat till. Det är viktigt att vara förberedd på hur man ska agera, och i
möjligaste mån arbeta förebyggande för att minska negativa konsekvenser av värmen. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap har identifierat olika områden inom en kommun där det är särskilt
viktigt att de har god kunskap om värmeböljor. Därefter har de gjort särskilda faktablad  som
rekommenderas att spridas till verksamma inom de områdena som är: samverkan, kommunikation,
energiförsörjning, omsorgsverksamhet, sjukvård, VA-försörjning, livsmedelshantering,
räddningstjänst, kollektivtrafik, grundskola och förskoleverksamhet samt kultur, idrott och
friluftsliv. 

Äldre och sjuka är särskilt känsliga för värmeböljor. Inom hälso- och sjukvård i Hylte finns det
”Riktlinjer vid värmebölja” som Cecilia Harley, medicinskt ansvarig sjuksköterska, har tagit fram.
Vid värmeböljor skickar hon ut information till berörda om hur de bör gå tillväga och lappar med
information sätts upp på olika avdelningar inom hemtjänsten mm. Cecilia berättar att kunskapen
hos personalen är god men att särskilda boenden och andra lokaler ofta blir för varma redan nu. Det
finns olika typer av åtgärder, enklast är att skapa skugga. Det kan ske genom att se till att det finns
markiser, persienner och genom att plantera skuggande träd. Kylsystem och luftkonditionering kan
också behöva installeras efterhand, vilket föreslås utredas i samband med renoveringar och om-
eller nybyggnationer16. 

Smittor
Olika smittor bedöms bli vanligare. Cecilia Harley anser att Hyltes hälso-, sjukvårds- och
omsorgspersonal har god kunskap om vikten av så kallad basal hygien, både för patienter och
personal. Vilket är viktigast för att inte föra eventuella smittor vidare. De ha även möjlighet att
rådfråga hygiensköterska och smittskyddsläkaren i Region Halland. Flygande och krypande
smittbärare ökar förmodligen med ett varmare klimat. Dvärgbandmask och andra maskar kan bli
problem. 
Med varmare temperaturer blir det  större risk att det blir spridning av bakterier eller annat med
dricksvattnet. Det vore bra om Hylte kunde få till en reservvattenlösning. 

13 Wamsler och Brink. 2014. Interfacing citizens' and instituttions' pratice and responsibilities for climate change 
adapatation

14 IPCC. 2014. Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.

15 Myndigheten för samhällskydd och beredskap. 2015. Värmens påverkan på samhället
16 Hylte omsorgskontoret. 2013. Riktlinjer vid värmebölja  6



Regionala planer 
Några exempel på planer på regional nivå som är viktiga för klimatanpassning

• Regional handlingsplan för klimatanpassning i Hallands län Länsstyrelserna har i uppdrag
att samordna det regionala arbetet att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Det beskrivs
hur anpassningsarbetet går, vilka behov som finns och vilka åtgärder som bör göras. 

• En regional vattenförsörjningsplan är ute på remiss. Den beskriver vilka konsekvenser
klimatförändringar får på vattnet i länet och vikten av en god planering för att kunna ha
tillgång till vatten av god kvalitet även i fortsättningen. Den berör olika aspekter som är
viktiga i fysisk planering av kommunen. 

• Regionala miljömål för Hallands län

Globalisering, klimatanpassning i ett bredare perspektiv
FNs mål 

I september 2015 antog världens ledare i ett FN-möte 17 hållbarhetsmål som ersatte de gamla
Millenniemålen17. De nya målen är ambitiösa och visar på att det är viktigt med helhetssyn, att
utrota fattigdom, öka jämlikheten, skydda miljön och motverka och milda konsekvenser av
klimatförändringarna hör ihop.

Klimatanpassning krävs över hela världen och varor som konsumeras i
Hylte kommer från världens alla hörn. Varor som kaffe, te, kakao och
tropisk frukt går inte att odla här. För många är det en stor utmaning att
kunna ställa om och klimatanpassa sina odlingar, följden kan bli att de
istället behöver lägga ner. Kunskapsspridning och ekonomisk hjälp kan
spridas via exempelvis Fairtrade18. År 2006 lanserades begreppet Fair
Trade City i Sverige19, en diplomering för kommuner som engagerar sig
för rättvis handel och etisk konsumtion. Hittills har 71 svenska
kommuner blivit Fair Trade City. Att bli en Fair Trade City är ett
exempel på vad kommunen konkret kan göra för att jobba i enlighet
med de nya FN-målen, och med de lokala målet i politisk inriktning
2015-2018 ”Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel i
frågor som rör klimat och miljö”.    Kakao. Fairtrade underlättar 
                                                                                                                                                klimatanpassning (Turid Brodin)

Förändrade förutsättningar för odling 
Nu är världen så globaliserad att förändringar på andra ställen långt bort kan påverka oss lika
mycket här i Hylte som förändringar i det lokala klimatet. Globalt sett försämras förutsättningarna
för livsmedelsproduktion på grund av klimatförändringarna på flera olika sätt20. Minskad areal till
följd av höjd havsvattennivå, ökad ökenutbredning, mer exploatering. Förändringar i vattentillgång,
uteblivna/förändrade regnperioder, uttorkade/minskande flöde i vattendrag. Bevattning från
vattendrag är på många platser nödvändigt för att det ska gå att odla, men det bli allt hårdare
konkurrens om vattnet och det land eller de som bor högre upp längs vattendraget tar ut så mycket
att det knappt finns något kvar till övriga. Många vattendrag har bergsglaciärer som källa, högre
temperatur gör att de inte byggs på tillräckligt snabbt, glaciärerna försvinner/minskar och
vattendragen sinar. Det beräknas vara ca 1 miljard människor vars livsmedelsförsörjning är hotad
på grund av detta. I vissa områden är det stora problemet att överutnyttjande av akvifärer leder till
sänkt grundvatten. Det är inte bara för lite vatten som ställer till problem, mycket nederbörd kan
förstöra grödorna och/eller leda till översvämmade odlingar. Områden där klimatförändringarna kan

17 UN. 2015. Goals
18 Fair Trade Sverige. 2015. Det börjar med Fairtrade, i en hållbar utveckling går fattigdomsbekämpning
och klimatarbete hand i hand
19 Fairtrade Sverige. 2015. Fairtrade City-diplomerade kommuner
20 Brown. 2010. Plan B 4.0  Uppdrag: rädda civilisationen!  7



ge möjlighet till större skördar är mycket mindre än områdena där det blir svårare/omöjligt att odla.
Globalt sett förväntas tillgången på livsmedel bli mindre. Samtidigt ökar efterfrågan, delvis för att
befolkningen ökar men ännu mer på grund av att allt fler äter en ökad andel animaliska livsmedel.
Efterfrågan ökar även eftersom mer grödor används till annat än mat, exempel till biogas. Det är
möjligt att fler länder förbjuder export för att säkerställa tillgången till mat åt den egna
befolkningen. Minskad tillgång och ökad efterfrågan förväntas leda till högre världsmarknadspriser,
vilket även påverkar oss i Hylte. Redan nu är det konstaterat att klimatförändringarna sammantaget
haft negativ påverkan på livsmedelsproduktionen21, och det går tydligt se att priser höjts snabbt efter
extremt väder, vilket indikerar att marknaden är känslig för hur klimatet och vädret är redan idag.
Detta gör att det är fördelaktigt att jobba för att lokala livsmedelsproducenter ska finnas kvar eller
bli fler vilket även är förenligt med flera miljömål.

Ekosystem och grönare planering
Alla arter har olika förutsättningar, de är anpassade till att leva i en viss miljö22. Förändras
omgivningen till exempel temperaturen behöver djuren eller växterna för att överleva antingen
anpassa sig till den nya miljön eller flytta till ett område som mer liknar det gamla. I Sverige ser vi
det som att arter sprider sig norrut när det blir varmare. Detta började redan vid slutet av förra
istiden, nästan alla våra växter och djur har vandrat in i Sverige söderifrån. Temperaturökningen
som vi människor orsakar med våra utsläpp är lika stor som temperaturökningen från istid till
mellanistid, men den stora skillnaden är att det nu går många gånger snabbare. Det gör det svårt för
växter och djur att hinna med att sprida sig till nya områden. Olika grupper av växter och djur har
olika förmåga att sprida sig tillräckligt snabbt för att hänga med när klimatzoner förflyttas. Inom de
närmsta hundra åren tros klimatförändringarna var en stor orsak till att många arter dör ut23. De
flesta dock inte direkt på grund av fysiska ändringar som höjd temperatur utan oftare på grund av
ändrad konkurrens eller födotillgång. Det viktigaste vi kan göra (utöver minskad klimatpåverkan)
är att minska på andra stressfaktorer, se till att det finns områden för vilda växter och djur, och
minska mängden skadliga ämnen. Vi bör hålla kolla så inte invasiva arter tar över, de kan
konkurrera ut lokala arter och ändra på ekosystemets funktion. Hög biologisk mångfald ger
stabilare ekosystem. Sverige har 16 miljökvalitetsmål, som kommunerna har ett stort ansvar att
medverka till att de uppfylls. Övergripande är generationsmålet, att nästa generation ska mötas av
ett Sverige där de största miljöproblemen är lösta. Många av målen har preciseringar att
ekosystemtjänsterna ska vidmakthållas. Då de flesta ekosystemtjänster kommer från områden som
inte är skyddade är det extra viktigt med en bred förståelse för funktionen av dem inom olika delar
av kommunen.

Ekosystemtjänster 
Ekosystemstjänster tas ofta för givna, inte förrän de slutar fungera inses hur mycket de ger gratis.
Många i Hylte uppskattar friluftsliv, jakt och fiske, plocka svamp och bär eller bara vara ute i
naturen. Men ekosystemstjänster är mycket mer: rening av luft och vatten, förutsättningar för
odling och djurhållning, reglering av vatten och temperatur. Vissa funktioner går ersätta men oftast
är det dyrare än att se till ekosystemen kan fortsätta fungera. Ett känt exempel är i New York, deras
vattenkvalité började gå ner i slutet av 80-talet och behövdes åtgärdas24. Ett alternativ var att bygga
ett nytt reningsverk för 5 miljarder dollar, med driftskostnad 300 miljoner dollar per år. Men
istället satsade de 1.5 miljarder dollar på att återställa ekosystemet i Catskillsbergen som vattnet
kommer ifrån. Det gjordes genom samarbete mellan miljöorganisationer, lantbrukare, mark- och
skogsägare. Tillsammans började de bruka marken på miljövänligare sätt och då återställdes
ekosystemets renande funktion. 

21 IPCC.2014. Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and
Vulnerability.

22 Bernes. 2007. En ännu varmare värld

23 Cahill med fler. 2013. How does climate change cause extinction?
24 Naturskyddsföreningen. Inget år angivet. Ekosystemet ger rent vatten till 8 miljoner New Yorkbor  8



Ekosystembaserad anpassning
Ekosystembaserad klimatanpassning erkänns allt mer som ett övergripande och effektivt sätt att
minska negativa konsekvenser av att klimatet förändras25. Tidigare har det mest fokuserats på
tekniska lösningar. Fördelar med ekosystembaserad anpassning är bland annat att det kan göras
kostnadseffektivt, bidra till att fler rekreationsområden skapas eller bevaras, är bra för biologisk
mångfald och att det ger minskat utsläpp av växthusgaser. Förra året (2014) beslutade riksdagen
om en ny strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster26. Den syftar bland annat till att
integrera ekosystemtjänster i planering. Än så länge är det dock mycket upp till kommunerna
själva att inkludera ekosystemtjänster bättre, även om det finns mycket kunskap och vägledning för
de som vill.

Vatten och temperaturreglering
Vid Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD), finns det 4 olika steg27:

1 Avdunsta, 2 Infiltrera, 3 Fördröj, 4 Transportera 

Det eftersträvas att bli av med så mycket som möjligt av vattnet i de första stegen, för att slippa
transportera bort så stora mängder vatten. Det kan göras genom mer grönytor, både på marken eller
som gröna tak. Växterna behöver vatten för fotosyntesen, men belastningen på dagvattensystemet
minskas på flera olika sätt. Växterna har stor yta (särskilt träd) vilket ger mer avdunstning. En del
vatten infiltreras i marken. Substratet antingen på marken eller på ett grönt tak fördröjer takten som
vattnet rinner vidare. 

Värmeöeffekten, att städer
genom hur de är utformade ofta
har flera grader varmare
temperatur än omkringliggande
natur, kan minskas genom en
grönare infrastruktur. Det har
visats att gröna tak gjort
påtaglig skillnad i hur mycket
kylanläggningar behöver
användas. Det vanligaste och
enklaste sättet att anlägga ett
grönt tak är att lägga färdiga
plattor. De består av olika delar
och har dränering, skydd,
v a t t e n r e s e r v o a r , f i l t e r ,
armering och växter. En
b l a n d n i n g m e d o l i k a
sedumväxter är vanligast,
eftersom  de har feta blad och
tål torka bra. Skötselbehovet är
litet, det brukar räcka att kolla

Ekosystemtjänster i Stadsplanering – en vägledning (Bild från C/O City. 2014.)

över taken 1 gång per år. I Tyskland har det testats att kombinera solceller och sedumtak. Solceller
har bättre verkningsgrad vid lägre temperatur, vilket gröna tak ger. Det ska testas även i Sverige.

25 Wamsler med fler. 2014. Local levers for change: Mainstreaming ecosystem-based adaptation into municipal 
planning to foster sustainability transitions 

26 C/O City. 2014. Ekosystemtjänster i Stadsplanering – en vägledning
27 Info från föreläsning om gröna tak och utemiljöer ordnad av EMC (energi och miljöcentrum). 2015 i Varberg  9



Hyltes natur, skogsbruk och jordbruk

Bakgrund

Större delen av kommunen tillhör det Småländska höglandet medan den västra delen av
kommunen är en del av övergångszonen från det Småländska höglandet ner till den Halländska
slätten28. Kommun består till stor del av skog och då främst gran. Den höga nederbörden har
medverkat till att det finns många högmossar. Liksom andra områden i närheten har marken
utnyttjats allt intensivare för jordbruk och uttag av virke. Det gjorde att lövskogen som
dominerades av bok trängdes undan och under slutet av 1800-talet var det inte mycket skog kvar,
stora områden bekläddes av ljunghedar. Under 1900-talet skedde mycket utdikning och en allt
större del av ytan planterades med gran. De spillror av bokskog som finns kvar är några av de
naturtyper i kommun med högt naturvärde. Idag består mer än hälften av marken inom kommunen
av produktionsskogs, det finns ca 400 skogs och(/eller) jordbruksföretag och det är i huvudsak från
skogsbruket inkomsterna kommer29

I Sverige blir förändringar i skog- och jordbruken liknande, på grund av högre temperatur blir det
längre växtsäsong men samtidigt blir det stor risk för mer skador. 

Skogsbruk
Skogsstyrelsen skriver ”klimatförändringarna medför att tillväxten ökar på de flesta marker.
Samtidigt ökar riskerna för torka, vårfrost, skogsbrand, stormfällning, plantbetning, skadeangrepp
av insekter och rotröta, och problem med skogsbilvägar”30. För att klimatanpassa skogsbruket
föreslår de att riskerna ska spridas31, exempelvis genom blandskogar i
stället för en sort. Framförallt är det överanvändning av gran som kan
få mest negativa konsekvenser för produktionen. Milda vintrar är ett
problem då det ökar risken på skador till följd av stormar. Det ökar
även risken för körskador som leder till näringsläckage och urlakning.
Idag utnyttjas ofta tjälen vid arbete på känslig mark. Framöver krävs
bättre skogsbilvägar för att minska skadorna. Kontinuitetsskogsbruk
kan vara bra på fuktig mark för att jämna ut variationer i vattenflödet.
Det kan också vara bra för den biologiska mångfalden, särskilt för de
arter som är känsliga för torka. Skogsstyrelsen skriver vidare att i
vissa fall kan rensning av diken ge minskad risk för stormfällning och
körskador. Vilken nivå stammarna av hjortdjur hålls på bedöms vara
viktigt för om folk väljer att plantera gran trots kända risker senare,
gran drabbas inte så hårt av betning som många andra arter gör på
planteringarna.   Lövskog, mindre känsligt än gran

(Turid Brodin)    
Jordbruk

Här kan en förlängd odlingssäsong ge möjlighet till högre produktivitet  och ett varmare klimat till
att fler olika sorters gröda går att odla32. Samtidigt leder värmen till att det är större risk för
skadeinsekter och sjukdomar på grödorna. Det gör det viktigt med bland annat uttänkt växtföljd och
val av gröda för att minimera riskerna med dåliga skördar och att inte öka spridning av sjukdomar.
Det kan uppstå problem med torka eller häftiga skyfall. Hanterat på fel sätt kan
klimatförändringarna som påverkar jordbruket även få negativa konsekvenser som ökad
användning av bekämpningsmedel eller obrukbara/olönsamma marker. I dagsläget är det svårt att få
lönsamhet på många gårdar och det finns stor risk att de läggs ner. Det kan bland annat bero på låga

28 Hylte kommun. 2001. Växter och djur i Hylte kommun

29 Bygg- och miljöförvaltningen. 2003. Oversiktsplan för Hylte kommun

30 Skogsstyrelsen. (inget år angivet.) Klimatanpassat skogsbruk 
31 Skogsstyrelsen. (inget år angivet) Klimatanpassa ditt skogsbruk
32 Jordbruksverket. 2015. Klimatförändringar påverkar jordbruket              10



priser och problem med skador till exempel på grund av den ökade vildsvinsstammen. För tillgång
till lokal mat även i framtiden bör lokala livsmedelsproducenter gynnas. Det kan till exempel göras
genom kunskapsspridning och hjälp till att klimatanpassa verksamheten, mycket kan ske genom de
stöd som finns idag för att uppnå miljömålen mm. Det vore positivt om kommunen kunde köpa in
mer lokalt producerade livsmedel. Ansvarsfull upphandling ses som allt viktigare för att uppnå
hållbar utveckling, för att underlätta det för olika organisationer har projektet #Modupp2020
(modern upphandling) startats. För att gå med ska kommunen anta målet att minst hälften av alla
upphandlande produkter ska vara märkta med miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar till
år 2020. Många risker med klimatförändringar i jordbruket är mindre i ekologiska jordbruk, de har
ofta större variation av grödor, och kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtna. Förutom att rester
från konventionella jordbruket har negativ effekt på biologisk mångfald är det även ett hot mot
dricksvatten av bra kvalité. Kemiska bekämpningsrester är svåra att rena, de återfinns i dricksvatten
på många ställen i länet, och två vattentäkter har stängts på grund av det33. 

Biologiskt värdefulla naturområden
Hylte har 13 naturreservat, exempel på skyddade naturtyper är gammal barr- eller bokskog och en
del myrmark34. Hylte har gott om småskaliga, varierade skogs och lantbruk vilket är bra för
biologisk mångfald. Myrmark är förutom viktigt habitat för växter och djur som tidigare nämnt
viktigt för ekosystemtjänster som vattenreglering och rening. Hylte är ett viktigt område för lavar
och svampar. Med klimatförändringar blir det viktigare att naturreservaten inte är för små, och att
vara mer försiktig med drastiska åtgärder i nära anslutning till naturreservaten. Till exempel låta bli
att kalhugga bredvid naturreservat då det kan påverka vatten/fuktighet, vind och näringsämnen och
föroreningar inne i reservaten på ett negativt sätt. 

Området Hägnen beskrev Elias Fries som extra rikt på svampar och 2010 blev området
naturreservat med syfte att upprätthålla den biologiska mångfalden i bokskogen och att bevara
området som viktigt referensområde för svampforskning35. Naturreservatet Ödegärdet utanför
Unnaryd är den bokskog mest flest kända lavarter (minst 134) i hela Sverige36.  Att det är säkrare
att ha bland- eller lövskog än granskog är bra för den biologiska mångfalden och hotade svamp-
och lavarter har större chans att klara sig, om god naturhänsyn tas vid brukandet av skogen. 

      Skägglav på ek. Hylte är viktigt område för lavar och svampar. (Turid Brodin)

33 Länsstyrelsen Halland. 2015. Regional vattenförsörjningsplan för Hallands län. Remissversion.
34 Hylte kommnun. 2001. Växter och djur i Hylte kommun
35 Länsstyrelsen Halland. Inget år angivet. Hägnen
36 Länsstyreslsen Halland. Inget år angivet. Odegärdet              11



Indelning i olika typer av åtgärder 

Minska riskkällor Minska sårbarhet Svarsberedskap
och förmåga

Återhämtningsbereds
kap och förmåga

Fysiska Bygga dammar eller 
översvämningsvallar

Förstärka dammarna

ÖP, undvika 
bebyggelse på 
riskfyllda platser

Bygga ut 
dagvattensystemet och 
åtgärda felkopplingar

Använda material som 
tål extremare väder  

Öka 
genomströmningshastig
heten i reningsverken 
vid högre flöde

Reservutrustning, ex 
reservgeneratorer

Låta hårdgjorda ytor bli
tillfälliga dammar

Ekosystem-
baserade

Bevara ekosystem i 
naturen

Gröna tätorter

Undvika monokulturer

Hög biologisk  
mångfald 

Låta grönytor bli 
tillfälliga dammar 

Hög biologisk 
mångfald, växter oftast 
bra på att återhämta sig

Sociala Sprida kunskap om 
klimatanpassning och 
vilka risker det är med 
extremare väder

Klimatanpassa skogs- 
och jordbruk

Fair Trade City

God kommunikation 
mellan olika aktörer 

Omsorgspersonal med 
god kunskap om risker 
med  värmeböljor mm

Ekonomiska  Investeringar Försäkringar
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5  Sammanfattning

• Klimatanpassning behöver integreras på alla nivåer. Viktigt med kontorsöverskridande
samarbete och diskussion om klimatanpassning. Nödvändigt med kunskapsspridning  bland
kommunens tjänstemän och politiker, och efterhand även bland övriga  kommuninvånare.

• Ta fasta på och genomför det som redan identifierats som viktiga punkter vid
klimatanpassning i de planer som är under uppförande. Använd den kunskap som finns
inom kommunen för vad som behöver göras och vilka klimatförändringar som märks av
idag. Finns även mycket kunskap samlat i de regionala planerna.

• Ekosystemen ger oss tjänster som vatten och luftrening, reglering av vattenströmning och
temperatur. Viktigt att bibehålla hög biologisk mångfald för fortsatt stabilitet i ekosystemen.
Den som bor i någon av Hyltes tätorter har redan idag nära till naturen. Det är viktigt att
fortsätta att värna om denna resurs, då det ger både klimatanpassningsfördelar och trevligare
miljö.

• Det blir ofta mer komplicerat och dyrare desto längre tid som går innan åtgärder genomförs,
även större risk att behöva ta fler smällar samtidigt. I Hylte bör hög prioritet ges till
förbättring av ledningar för vatten och avlopp, samt åtgärda felkopplingar.  Fundera på
reservvattenlösningar. Börja även vidta åtgärder för behagligare inomhustemperatur på
särskilda boenden.

• Utnyttja potentiella fördelar. Längre växtsäsong kan vara positivt för skogs- och jordbruk
men god kunskap behövs för att minimera skador på grund av att förändrat klimat ger ökade
risker. 

• Var ett gott föredöme och ta ansvar för underlättande av hållbar utveckling och
klimatanpassning där produkter som konsumeras i Hylte produceras. Ett enkelt sätt att göra
det är att gå med i Fair Trade City och (/eller) Moderna Upphandlingar 2020.

                     13
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7 Mer om klimatanpassning
Utöver referenser nämns här sidor för information om och verktyg för klimatanpassning.

Allmän läsning om klimatanpassning i Sverige
Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter - SOU 2007 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2007/10/sou-200760-/ 

Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna (2012) 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/klimatanpa
ssning-fysisk-planering.pdf 

Klimatanpassning i Sverige – en översikt. Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) & 
Nationell plattform för arbete med naturolyckor (2010). 
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Naturolyckor_klimat/nationell_plattform/Rapport_Nat_
sam_klimatanpass_atgarder_webb.pdf 

Verktyg för klimatanpassning
Integration av klimatanpassning i kommunal verksamhet och planering – En guide (2015). Christine
Wamsler, Lunds universitet. Läs mer om verktyget här. 
https://www.ucl.ac.uk/hazardcentre/resources/working_papers/working_papers_folder/wp31_Swedi
sh 

Climatools – En verktygslåda från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Annika Carlsson-
Kanyama. (Innehåller verktygen: Lokal klimateffektprofil, Integrera klimatanpassning i kommunala
risk- och sårbarhetsanalyser, Checklista för vård och omsorg, Vägledning för bedömning av 
dricksvattenrisker vid ett förändrat klimat, Höj beredskapen för värmeböljor, Effekter av värme, 
Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassningen, Hållbarhetsanalys) 
http://www.foi.se/sv/Kunder--Partners/Projekt/Climatools/Climatools/Verktyg1/ 

Verktygslåda för klimatanpassningsprocesser  - Från sårbarhetsbedömning till sårbarhetshantering.  
Anna Jonsson och Erik Glaas, Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR), Linköpings 
universitet. http://www.cspr.se/verktygsladan?l=sv 

Www
Klimatanpassningsportalen http://www.klimatanpassning.se/ 

Kunskapscenter för klimatanpassning (SMHI) http://www.smhi.se/tema/nationellt-
kunskapscentrum-for-klimatanpassning 
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