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Sverige hör troligen inte till de regioner i världen som är mest sårbara 
för klimatvariabilitet och förändringar. Effekter från ett förändrat kli-
mat kommer dock med stor sannolikhet att vara märkbara även lokalt i 
Sverige, vilket diskuteras mer ingående i Sten Bergströms artikel.  

Denna artikel syftar till att bidra med erfarenheter runt hur man 
kan arbeta med att ta fram lokalt förankrade anpassningsstrategier. 
Med tanke på osäkerheter om detaljer i det framtida klimatet, kan det 
ibland ifrågasättas om det är rimligt att göra stora investeringar på så 
osäkra grunder. I detta sammanhang är det viktigt att tänka på att an-
passningsstrategier för att möta framtida förändringar även gör oss 
bättre rustade att möta den klimatvariabilitet som vi redan lever med.  

Att välja rätt strategier för framtiden bör därför baseras på  identi-
fikation och fokus på de klimatrelaterade problem som vi har redan 
idag, med fokus på de problem som ger allvarligast effekter för olika 
sektorer i samhället, samt, baserad på regionalt nedskalade modellbe-
räkningar, identifikation av sannolikheten för att dessa problem kom-
mer att öka i framtiden.  

I denna artikel ges ett exempel på hur man genom aktörsamverkan 
kan ta fram lokala och regionala åtgärdsplaner. Samverkan har assiste-
rats av klimat och vattenmodellerare, som i dialog med lokala aktörer 
tagit fram det material som behövts för att föra diskussionerna vidare. 
Exempel ges från ett pågående projekt i Sydafrika, men metoderna är 
lika relevanta i Sverige. Liknande metoder har, t.ex. använts för att ta 
fram en lokalt föreslagen åtgärdsplan mot övergödning i Kaggebofjär-
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den, med medverkan från bl.a. lantbrukare, sommarstugeägare och 
kommuner (rapport kan beställas från lotta.andersson@smhi.se) .  

Dessutom beskrivs kortfattat ett nystartat INTERREG-projekt, 
”Baltic Climate” som bl.a. syftar till att ge kommuner och lokala aktö-
rer runt Östersjön möjlighet att möta klimatförändringarna på ett håll-
bart sätt.. 

PAMO-projektet: Lokal bedömning av känslighet för 
klimatpåverkan på vattenresurser, samt formulering av 
anpassningsstrategier  
Sydafrika ligger i en av de regioner i världen som är mest sårbar för 
klimatvariabilitet och klimatförändringar. Effekter av klimatföränd-
ringar kan bli märkbara både på lokal och på nationell skala. Olika 
regioner kommer dock att påverkas på olika sätt. Därför är det nöd-
vändigt med regionala analyser, både vad det gäller sannolikhet för 
olika typer av förändringar, samt skillnader i sårbarhet inför dessa för-
ändringar.  

PAMO-projektet (“Participatory modeling for assessment of local 
impact of climate Vulnerability and Change on water resources”) har 
finansierats av Sida/SAREC.  Det är ett samarbete mellan SMHI och 
University of KwaZulu Natal. Det baseras på workshops (2007-2009) 
med deltagande från olika aktörer, med fokus på Bergville distriktet 
inom Thukelas avrinningsområde i Sydafrika (Figur 1). Mellan mötena 
tog klimat och vattenforskarna fram beräkningar efter deltagarnas öns-
kemål.  

Syftet med arbetet har varit att ta fram en översikt över lokalt 
identifierade effekter av klimatvariabilitet och förändringar (för identi-
fiering av sårbarheten), samt av regionalt nedskalade klimatscenarier 
(för identifiering av sannolikheten för ökande problem) och att utifrån 
detta material ta fram ett lokalt förslag på anpassningsstrategier.  

48 



 
 
 
 
 
 
 
 

FRÅN GLOBAL KLIMATFORSKNING TILL LOKAL RISKANALYS… 

Figur 1. Karta över Thukela avrinningsområde. PAMO projektet foku-
serar på Bergville distriktet, i närheten av Drakensbergen. Från 
Schulze m.fl. 2005.  

 
 
Arbete inkluderar således både existerande klimat och vattenrelaterade 
problem med identifikation av nuvarande strategier till anpassning, 
samt framtagande av en plan för framtida anpassning. Sammanställ-
ningen och förslagen är gemensamt framtagna av olika aktörer i områ-
det. Sårbarheten har främst bedömts av de lokala och regionala aktö-
rerna. Även sannolikheten har bedömts av de lokala aktörerna, baserat 
på underlagsmaterial från de deltagande klimat och vattenmodellerare.  

Detta arbete grundar sig på att anpassningsstrategier måste ratifi-
ceras av dem som berörs, samt på att det krävs processer som säker-
ställer att kunskap och information kan överföras mellan olika aktörs-
grupper, myndigheter och experter på ett sätt som ökar förståelsen 
mellan dessa grupper. Den valda processen bygger på lokalt delta-
gande, kombinerat med användning av naturvetenskapliga scenarie-
modeller för vatten, klimat och närsaltstransport. 

Vilka deltog? 
Vid tre tillfällen under 2007-2008 har lokala aktörer och klimat och 
vattenmodellerare mötts. Mötena har vid varje tillfälle skett med tre 
separata aktörsgrupper. Den första aktörsgruppen bestod av myndig-
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heter, NGO:s (”non governmental organisations”), vattendistributörer, 
forskningsorganisationer verksamma i regionen. Den andra aktörs-
gruppen utgjordes av lantbrukare med storskaligt jordbruk som är 
medlemmar i Bergville/Wintertons jordbruksorganisationer. I den 
tredje aktörsgruppen ingick självförsörjande lantbrukare och andra 
innevånare i byn Mhlwazini  

Att hålla separata möten med olika aktörsgrupper till att börja med 
rekommenderas eftersom det ökar möjligheten för respektive aktörs-
grupp att få sin röst hörd, samt för att kunna fokusera på de frågor som 
berör dem mest. I ett område som Sydafrika ser riskbilden, såväl som 
strategier för att bemöta förändringar, mycket olika ut för t.ex. små-
skaliga självförsörjande bönder och kommersiella lantbrukare med 
storskalig drift. Förkunskaper om klimatförändringar och möjligheter 
att ta in en planeringshorisont som rör sig över mer än den närmaste 
tiden begränsad bland de självförsörjande lantbrukarna, som lever un-
der mycket knappa förhållanden. Erfarenheter av risker med klimatva-
riabilitet, såväl som utarbetande av strategier för att möta dessa är dock 
centrala i byinnevånarnas liv.  

En erfarenhet som vi har fått från arbete med lokalt deltagande, 
kombinerat med modeller i formulering av lokala planer är att det är 
viktigt att möten med respektive grupp sker på deras egen ”hemma-
plan”. Detta innebär att vi träffade lantbrukarna i deras lokal för möten 
med den lokala lantbruksorganisationen, samt byborna i deras egen 
samlingslokal.  

Från liknande projekt i Sverige vet vi att möten med representanter 
från olika grupper upplevs som värdefulla eftersom de ger möjlighet 
att öka förståelsen av varandras verkligheter och problem. Många 
upplever det dock som viktigt att först få chans att själva få tillräckligt 
kunskapsunderlag, samt möjlighet att tala sig samman innan de möter 
representanter från andra intresseområden eller från myndigheter.   

Även i Sydafrika ordnades ett gemensamt möte för att få kom-
mentarer på det sammanställda bidraget från de olika aktörsgrupperna 
(maj 2009).  
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Från erfarenheter i Sydafrika, såväl som i Sverige vill vi betona vikten 
av att identifiera lokala ”klippor” som ofta är nyckeln till framgång i 
projekt som bygger på lokalt deltagande. I PAMO var denna nyckel-
person en lantbruksrådgivare som var välkänd och respekterad i byn, 
samt som även kunde verka som en brygga till myndighetsgruppen 
(där han ingick) och som har möjlighet att verka som en brygga för 
samarbete mellan småskaliga och storskaliga lantbrukare med syfte 
att ge lantbrukare som nu enbart odlar för självförsörjning möjlighet 
komma in på den kommersiella marknaden, som ett sätt att anpassa 
sig till klimatförändringar.  I liknande projekt i Sverige har en lant-
brukare med stor lokal respekt och stort kontaktnät mot olika organi-
sationer spelat samma roll. Projekt drivna av myndigheter utan stöd 
från lokala nyckelpersoner har ofta liten potential till verklig påver-
kan. 

Första omgången möten: Vilka klimat och vattenrelaterade 
utmaningar finns det idag? 
Huvudpunkterna vid den första omgången möten (ett möte med re-
spektive aktörsgrupp) utgjordes av diskussioner av när och för 
vem/vad är för mycket eller för lite vatten ett problem? Vid mötena 
gjordes indelning i tre sektorsgrupper. För mötena med samtliga tre 
aktörsgrupper samlades en sektorsgrupp runt lantbruksfrågor. Myn-
dighetesgruppen bildade även sektorsgrupper runt vattenförsörj-
ning/infrastruktur, samt biodiversitet/miljö. Byborna och de småska-
liga jordbrukarna bildade, förutom lantbruksgruppen, en sektorsgrupp 
runt hushållsvatten/hälsa/infrastruktur, samt en runt vilda djur/ 
landskap/boskap.  

Den första uppgiften som skulle lösas av respektive sektorsgrupp 
grupp var att definiera vad inom deras sektor som påverkades av för 
mycket/för lite vatten och  markera på en årslinje när under året som 
risken är signifikant. Dessutom kvantifierade de (så gott det gick) vil-
ket överskott av vatten/brist på vatten som krävs för at en kritisk situa-
tion ska uppstå, samt att placera dessa bedömningar på årslinjen.  

Den andra uppgiften vid första omgången av möten var att inom 
respektive sektorsgrupp diskutera vilka åtgärder som är möjliga för att 
hantera de problem som identifierades under den inledande diskussio-
nen. Dessa diskussioner gjordes både med fokus på problem som kan 
förutses med nuvarande klimatvariation (för att utvärdera nyttan av 
klimatologiska säsongsprogonoser), samt med fokus på hur man kan 
undvika/minska problem under de kommande fem åren. För de flesta 
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deltagarna är fem år en mycket lång planeringshorisont och diskussio-
ner om van man bör göra för åtgärder för problem som kan uppkomma 
med en ännu längre planeringshorisont upplevdes inte som menings-
fulla. Slutligen, baserat på tidigare diskussioner, identifierade delta-
garna vad för typ av information om möjliga lokala förändringar av 
klimatet, inklusive även förekomst av extrema händelser (torka, över-
svämningar) som krävs för att möjliggöra planering med hänsyn till 
nuvarande klimatvariabilitet och möjliga klimatförändringar.  

För att bidra till att deltagarna hade en gemensam kunskapsbas att 
utgå från vad det gäller klimatförändringar hölls dessutom en föreläs-
ning om orsaker och effekter av klimatförändringar, inklusive exempel 
på globala, nationella och lokala anpassningsstrategier. 

 
Deltagare i gruppen småskaliga lantbrukare presenterar 
dagens problem relaterade till klimat och vatten varia-
bilitet relaterat till odling, hushållsvatten/ infrastruktur 
och djurhållning/vilda djur och natur. 
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Deltagare i gruppen kommersiella lantbrukare rankar 
sannolikheter för att olika väderrelaterade problem för 
lantbruket ska inträffa oftare i framtiden, baserat på tre 
regionala klimatscenarier. 

 
Deltagare i myndighetsgruppen diskuterar skillnader 
och likheter i de problem och möjligheter till anpass-
ning till klimatförändringar som finns för småskaliga 
och kommersiella lantbrukare. 
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Det betonades att klimatet i Sydafrika, såväl som i övriga världen, är 
beroende av det globala klimatet, såväl idag som i framtiden. Dess-
utom betonades att ingen vet exakt vare sig hur det framtida globala 
klimatet, inklusive dess påverkan på klimatet i Sydafrika kommer att 
se ut. Beskrivningar gavs av hur man inom samarbete inom ”Intergo-
vernmental Panel on Climate Change” (http://www.ipcc.ch/) tagit 
fram scenarier på hur olika framtida vägar för ekonomisk utveckling 
och befolkningsutveckling kan komma att förändra mängden växthus-
gaser i atmosfären, samt hur dessa utvecklingsscenarier har använts i 
klimatmodeller för att göra projektioner över hur klimatet kan komma 
att förändras.   
 
En viktig slutsats är att vid en bedömning av behov av anpassnings-
strategier är lokal kunskap om sårbarheten minst lika viktig som kun-
skap om exponeringe av klimatförändringar. Generellt var byborna 
mer oroade av effekterna av för mycket vatten, medan de storskaliga, 
kommersiella lantbrukarna oroade sig för återkommande vattenbrist. 
Tillfällig torka är inte ett problem för de storskaliga lantbrukarna som 
har tillgång till bevattningsdammar. För alla var risken för ökad före-
komst av bränder på grund av förändrat klimat den faktor som oroade 
mest.  

Figur 2. Hälsorelaterade problem som identifierades av sektorsgruppen 
hushållsvatten/ hälsa/infrastruktur i byn Mhlwazini. Dessa problem 
kommer troligen att bli vanligare i framtiden, eftersom förekomsten av 
extremt väder troligen kommer att öka. 
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Vad för modellinformation användes? 
De beräkningar som togs fram och användes som underlag till diskus-
sionerna som fördes under mötena, baserat på önskemål från delta-
garna, kom från regionalt nedskalade klimatsimuleringar, kopplade till 
en agro-hydrologisk modell. Eftersom arbetet utfördes i Sydafrika, 
valde vi att, tillsammans med Sydafrikanska kollegor, arbeta med den 
hydrologiska modell som redan fanns uppsatt för området och som 
tidigare har testats i området. Att införa en svensk modell som ingen 
efter projektets slut hade kompetens att använda skulle ha minskat 
framtidsnyttan av projektet, samt troligen även trovärdigheten i resul-
taten. För motsvarande studier i Sverige finns tillgång till svenska mo-
deller, t.ex. HYPE som har utvecklats under senare år på SMHI (kon-
takt: goran.lindstrom@smhi.se). HYPE kan användas för såväl analy-
ser av hydrologiska konsekvenser av klimatförändringar, men även för 
att göra scenarier av effekter av klimatförändringar på närsaltstrans-
port.  

För projektet användes tre dynamiskt nedskalade klimatsimule-
ringar som gjorts för södra Afrika vid SMHI. Klimatsimuleringar från 
Sverige finns tillgängliga på www.smhi.se under fliken ”klimat”. De 
simuleringar som användes baserades på globala klimatscenarier med 
den tyska modellen ECHAM4 och den amerikanska modellen 
CCSM3. ECHAM4 användes tillsammans med IPCC:s utsläppscena-
rio A2 och B2, CCSM enbart med utsläppsscenari B2 
(http://www.ipcc.ch/).  

Resultaten visades på så sätt att förhållandena under 1961-2005 
jämfördes med simuleringar över förhållandena under 2006-2050. Alla 
tre scenarierna visade på ökade temperatur. Förändringar av nederbörd 
och vattenflöden varierade mera mellan de olika scenarierna. Sam-
stämmighet när det gäller ökade temperaturer och större osäkerhet när 
det gäller förändringar i nederbörd och hydrologi är typiska för simule-
ringar av framtida förhållanden. 

Förändringen något som tilltar gradvis. Vid presentationer och 
diskussion av resultaten framhölls speciellt att resultaten visar på ge-
nomsnittliga förändringar over långa tidsperioder. Ännu viktigare är 
det att förstå att klimatet varierar mellan år - och att det även kommer 
att göra det i framtiden. Detta betyder att vi kan förvänta oss både 
varma och kyliga år i framtiden, även om trenden går mot uppvärm-
ning. Nederbörden i regionen är redan nu mycket varierande mellan år 
och kommer troligen att variera ännu mer, såväl inom som mellan 
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Figur 3. Arbetsgången vid arbete med modeller för analys av effekt av 
klimatförändringar. Scenarier över framtida emissioner av växthusga-
ser driver globala klimatmodeller. De globala modellerna (med låg 
upplösning) nedskalas till regional skala. Efter det görs ofta ännu en 
nedskalning till delavrinningområdesnivå. I nästa steg används hyd-
rologiska modeller för att ta fram konsekvenser på vattentillgång och 
extrema händelser (t.ex. översvämningar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 år, i framtiden. Resultaten från simuleringarna visade att medel-
värdena på olika variabler inte var så stor mellan de två perioderna. 
Ofta var dock skillnaden i simulerad förekomst av ”extremväder” 
(torrt eller vått) mellan de två perioderna mer märkbar.   
 
Huvudsakliga slutsatsen från denna mötesomgång var att vid plane-
ring av framtiden är det troligen snarare förändring av extremvärden 
än förändring av medelvärden som kräver anpassningsåtgärder. 
Modellbaserade underlag bör därför tas fram inte bara för medelvär-
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den, utan främst för att få information om sannolikheten för att ex-
trema situationer kommer att inträffa oftare i framtiden.  

Andra omgången möten: För vilka utmaningar är det vikti-
gast att hitta anpassningsstrategier?  
Under den andra omgången möten presenterades och diskuterades re-
sultat från simuleringar av lokala förändringar i klimatet. Dessutom 
togs matriser fram för sannolikhet för olika förändringar samt för sår-
barheten för dessa förändringar, dvs. för hur allvarligt det skulle vara 
om detta inträffade mer ofta i framtiden.  

Utifrån de listor som togs fram under vid första omgångens möten 
för respektive sektorers (jordbruk, vattenförsörjning, biodiversi-
tet/miljö) känslighet för klimatrelaterade faktorer ombands deltagarna 
att motivera och ranka allvaret om olika händelser skulle inträffa oftare 
i framtiden, genom att bedöma om effekten om skulle vara liten, mo-
derat, signifikant eller katastrofal? Dessutom, utgående från den kli-
matförändringsinformation som forskarna, i enlighet med deltagarnas 
önskemål, hade tagit fram i tiden mellan första och andra omgången 
möten rankade deltagarna sannolikheten för att dessa händelser skulle 
inträffa oftare i framtiden.  

Tredje omgången möten: Hur hantera klimatrelaterade ut-
maningar?  
Under den tredje omgången med med de tre aktörsgrupperna möten 
verifierades matriserna – dvs. säkerställdes att forskarna hade ställt 
samman information från den andra omgångens möten i enlighet med 
mötesdeltagarnas vilja Dessutom identifierades strategier för att möta 
klimatrelaterade utmaningar, där dessa utmaningar sattes i ett större 
perspektiv och sammanhang vad det gäller visioner om framtida ut-
veckling. Deltagarna i de tre fick även ta del av nya modellresultat.  

Deltagarna fick gemensamt för respektive sektor ta fram visioner 
för hur de skulle vilja se utvecklingen inom sin sektor under de när-
maste 10 åren, samt vad de ser för utmaningar som måste mötas. För 
de klimatrelaterade utmaningar som de identifierade fick de ange vad 
myndigheter/organisationer kan göra för att möta dem, samt vad de 
som individer kan göra. Det senare var speciellt fokuserat på vad lant-
brukarna kan göra. Även här diskuterades vad det finns för barriä-
rer/hinder för anpassningsåtgärdernas genomförbarhet, samt hur dessa 
hinder kan undanröjas. 
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Figur 4. Exempel på lokala klimatsimuleringsdata, framtagna med tre 
scenarier enligt önskemål från deltagarna. Siffrorna anger förändring 
mellan medelvärden för perioden 1961-2006 och 2007-2050. 
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Om någon möjlig effekt av klimatförändringar både skulle ha en all-
varlig effekt och en hög sannolikhet för att ske oftare under 2006-
2050, jämfört med 1961-2005, så är detta något som bör prioriteras i 
åtgärdsplaner. För effekter som bedöms som allvarliga, krävs troligen 
anpassningsåtgärder även om sannolikheten enligt klimatscenarierna 
är osäkra.   
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Tabell 1. Myndighetsgruppens (lantbruksrådgivare) bedömning av 
sannolikhet och allvar om olika händelser skulle inträffa oftare i fram-
tiden. Kursiverat: effekt för kommersiella lantbrukare (sommarskörd, 
samt vinterskörd som bevattnas). Understryket: effekt för småskaliga 
lantbrukare (enbart sommarskörd).  
 
Baserat på 
klimat-
scenarier, 
kommer 
detta att 
hända oftare 
I framtiden?  

Om detta skulle hända oftare I framtiden, är effekterna av påverkan 
för småskaliga lantbrukare I Mhlwazini samt för kommersiella lant-
brukare I Bergville området.  

 Små Moderata  Signifikanta Katastrofiska 
Ja, verkar 
säkert 

  Skördeförluster på 
grund av skadein-
sekter och sjukdo-
mar (färre frost-
nätter).  

 

Ja, verkar 
sannolikt   

Skördeförluster på 
grund av ökad ero-
sion (jord-förluster) 

 

Ja, verkar 
möjligt 

Sommar skör-
deförluster på 
grund av ökad 
erosion (mer 
ytav-rinning 
unders som-
maren).  

 Skördeförluster på 
grund av mindre 
vatten I dammar 
(ökad frekvens av 
år med < 650 mm 
nederbörd).  
 
Skördeförluster på 
grund av intensiva 
regn (översväm-
ning)  

Skördeför-
luter på grund 
av ökad fre-
kvens av år 
med < 650 
mm neder-
börd.  

Nej, verkar 
osannolikt 

Sommar-skör-
deförluster på 
grund av låg 
nederbörd och 
torra jordar  
 
Vinter skör-
derförluster på 
grund av ökad 
erosion och 
ytavrinning  

 
 

Sommarskördeför-
lust på grund av låg 
nederbörd och torra 
jordar.  
 
Vinterskördeförlus-
ter på grund av låg 
nederbörd, torra 
jorda 

 

Nej, snarare 
mer sällan 
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I Tabell 1 visas ett exempel på hur ett sannolikhetsdiagram kan se ut – 
där de röda fälten i matrisen är de effekter som bör prioriteras i en 
åtgärdsplan. 

Tredje omgången möten: Hur hantera klimatrelaterade ut-
maningar?  
Under den tredje omgången med med de tre aktörsgrupperna möten 
verifierades matriserna – dvs. säkerställdes att forskarna hade ställt 
samman information från den andra omgångens möten i enlighet med 
mötesdeltagarnas vilja Dessutom identifierades strategier för att möta 
klimatrelaterade utmaningar, där dessa utmaningar sattes i ett större 
perspektiv och sammanhang vad det gäller visioner om framtida ut-
veckling. Deltagarna i de tre fick även ta del av nya modellresultat.  

Deltagarna fick gemensamt för respektive sektor ta fram visioner 
för hur de skulle vilja se utvecklingen inom sin sektor under de när-
maste 10 åren, samt vad de ser för utmaningar som måste mötas. För 
de klimatrelaterade utmaningar som de identifierade fick de ange vad 
myndigheter/organisationer kan göra för att möta dem, samt vad de 
som individer kan göra. Det senare var speciellt fokuserat på vad lant-
brukarna kan göra. Även här diskuterades vad det finns för barriä-
rer/hinder för anpassningsåtgärdernas genomförbarhet, samt hur dessa 
hinder kan undanröjas. 
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Nedan ges exempel på rekommendationer från dessa diskussioner. 
Observera att identifierade hinder ofta handlar om brist på kommuni-
kation och brist på mötesplatser mellan olika aktörer. 
 
För lantbruk fördes bl.a. fram att det krävs snabbare respons från 
myndigheter på t.ex. ansökan om tillstånd till bevattningsdammar, 
samt ökat förtroende mellan kommersiella lantbrukare och myndighe-
ter. Dessutom ställs krav på förbättrad tillgång/kvalitet av lantbruks-
rådgivning, speciellt till småskaliga lantbrukare, samt förbättrad 
kommunikation med myndigheter inklusive möjligheter till finansiering 
av åtgärder 
 
För vattenresurshantering och infrastruktur ställdes krav på gemen-
sam planering för effekt av befolkningsökning, ekonomisk utveckling, 
samt klimatförändringar. Desssutom krävs ökad kunskap hos myndig-
heter så att klimataspekten integreras i beslut. Krav ställs även på 
anpassningsbar samhällsplanering – dvs. där beslut tas som baseras 
på nuvarande behov, men där uppskattningar av effekter av framtida 
klimat, baserade på tillgänglig kunskap används – på ett sätt som 
möjliggör att ny kunskap, när det finns tillgänglig, tas tillvara.   
 
För biodiversitet och miljö uppmärksammades att det relativt sätt lät-
tare att reglera ”stora spelare” jämfört med individer. Därför krävs 
incitament som uppmuntrar användandet av teknologi som antingen 
minskar på utsläpp av växthusgaser eller som minskar negativa effek-
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ter av klimatförändringar (t.ex. erosion, vattenförbrukning). Ofta gör 
morötter större nytta än piskor. Fokus sattes även på att ökad risk för 
bränder måste mötas med ansvar från markägare. Förutom krav på 
individer, krävs ökad kommunikation både vad det gäller brandvar-
ningar och gemensamma aktioner för att kontrollera eldsvådor. Detta 
samarbete måste inkludera alla – både småskaliga och kommersiella 
lantbrukare och lokala myndigheter. 

”Baltic Climate” – ett INTERREG projekt med syfte att för-
bättra möjligheter för kommuner och lokala aktörer runt 
Östersjön att möta klimatförändringar  
Baltic Climate (www.balticclimate.org) syftar till att förbättra 
möjligheterna till att hantera klimatförändringar i Östersjöregionen. 
Projektet fokuserar på att hitta former för planering av praktiska åtgär-
der på lokal och regional skala både när det gäller att motverka klimat-
förändringar och när det gäller att anpassa sig och förebygga effekter. 
Det är på dessa geografiska skalor som det faktiska arbetet med åtgär-
der sker, samtidigt som resurser och stöd ofta saknas. i 

Projektet startade i slutet av 2008 och avslutas i april 2012. Det 
består av fem arbetspaket: som presenteras nedan. Svensk medverkan 
finns dels i form av att Centrum Klimatpolitisk Forskning (CSPR) le-
der WP3 (se Figur 6) samt genom att Gävleborg är ett av projektets 
pilotområden, med medverkan av Region Gävleborg, Länsstyrelsen 
Gävleborg, Söderhamns kommun och Gävle kommun. Kontakta gärna 
Lotta Andersson (lotta.andersson@smhi.se) eller Julie Wilk 
(julie.wilk@liu.se) för mer information.  
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Figur 6. Innehåll i de olika arbetspaketen i Baltic Climate. 

 
 

Förslag på strategi för lokalt arbete med åtgärdsplaner för att 
möta klimatförändringar 

1. Identifiera grupper som berörs, samt syfte och möjligheter att 
införliva processen institutionellt.   

2. Låt respektive grupp identifiera vilka klimatrelaterade frågor 
som är viktigast för deras sektor, samt vilken klimatförändring-
sinformation (även effekter) som krävs för att ta beslut om be-
hov av anpassningsåtgärder. Identifiera nuvarande strategier 
för att möta klimatvariabilitet.  

3. Ta fram regionalt nedskalad klimatinformation från flera sce-
narier enligt önskemålen ovan för en tidshorisont som är rele-
vant ur planeringsperspektiv  

4. Gör tillsammans med respektive grupp upp sårbarhetsmatriser 
baserade på scenarier för framtida klimat samt utifrån 
uppskattning av hotet/möjligheter om olika händelser inträffar 
oftare i framtiden. Identifiera potentiella åtgärder samt even-
tuella hinder som måste undanröjas och vägar för att uppnå 
detta (institutionellt, individuellt).  

5. Om möjligt, samla representanter från alla grupper för att öka 
förståelsen mellan olika intressen.  
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Slutord 
Trots att såväl klimatförutsättningar som ekonomiska och sociala för-
utsättningar skiljer sig åt mellan Sydafrika och Sverige, så tror vi att 
vägarna för att hitta former för att arbeta med frågor som rör anpass-
ning till klimatförändringar, såväl som åtgärder för att reducera utsläpp 
av växthusgaser är lika.  Huvudpelare är att hitta former för att bedöma 
var klimatlänslighet finns, samt former för att ta tillvara på den, ofta 
osäkra, information om framtida klimat som finns tillgänglig.  

För att säkerställa att kostnadseffektiva åtgärder genomförs krävs att de 
grupper som berörs på det lokala planet (dvs. där åtgärder genomförs) är 
med i alla steg i beslutsprocessen (dvs. i identifikation av pro-
blem/möjlighets bild, i identifikation av bild av hur man vill att framtiden 
ska se ut, samt i förslag om hur man kan nå dit).  I detta arbete är det viktigt 
att den klimatrelaterade information som tas fram (i) baseras på regionalt 
nedskalade klimatdata (ii) baseras på flera scenarier, så att man kan göra en 
osäkerhetsskattning (iii) anpassas så att informationen blir relevant för de 
lokalt identifierade problemen/möjligheterna, genom att ta fram effekter 
(t.ex. på ekologi, hydrologi) av klimatförändringarna. (iii) uppdateras när 
ny information blir tillgänglig.  

Tack 
Pamo är finansierat av Sida/Sarec, VR Research Links samt SMHI. 
Baltic Climate är delvis finansieat av EU via Ösersjöprogrammet. 
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