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1. Inledning – Klimatanpassning och vårt beroende av ekosystemtjänster 
Naturen och människan har historiskt sett anpassat sig till förändrade klimatförhållanden. Detta 
har inte alltid gått smärtfritt. Arter och kulturer har försvunnit eller tillkommit. Forskning visar att 
den av mänskligheten initierade klimatförändringen går snabbare än historiska naturliga föränd-
ringar av klimatet (IPCC, 2007). Detta kräver därför ett aktivt anpassningsarbete på allt från global 
till lokal nivå för att göra anpassningen till nya förutsättningar så bra som möjligt. På inter-
nationell nivå beskriver FNs klimatpanel klimatanpassning som en: 

”Justering av naturliga eller mänskliga system, som svar på faktiska eller förväntade klimat-
stimuli för att dämpa skador eller för att utnyttja gynnsamma möjligheter” (IPCC, 2014).  
 

 

 

 

Figur 1: De ekonomiska och sociala dimensionerna 
 för hur vi definierar ett hållbart samhälle vilar på  
de ekologiska fundamenten (SOU 2013:68) 

 
 

Fungerande ekosystem är basen för ett hållbart och fungerande samhälle. Det genererar eko-
systemtjänster som vi är beroende av och är grundläggande för de andra aspekterna av social och 
ekonomisk hållbarhet (figur 1) (SOU 2013:68). I den nationella klimat- och sårbarhetsutredningen 
(SOU 2007:60) förklaras denna betydelse för klimatanpassningsarbetet: 

”Biologisk mångfald bygger upp jordens ekosystem och klimatförändringarnas effekter på de tjänster 

dessa ekosystem erbjuder kommer att påverka människor och samhällen. FN:s klimatpanel förutspår t.ex. 

stora folkförflyttningar till följd av att ekosystem blir obrukbara för de samhällen som i dag nyttjar och 

bebor dem. En betydande del av samhällets framtida sårbarhet inför klimatförändringarna kommer också 

att bero på minskad och mer osäker tillgång till ekosystemtjänster. Tillgång till biologisk mångfald och 

livskraftiga ekosystem är även en viktig resurs för att hantera och klara av klimatrelaterade kriser. T.ex. 

kan våtmarker buffra mot översvämningar och kustnära vegetation kan skydda mot erosion. Genom att 

bevara ekosystemens förmåga att hantera stress och chocker - deras resiliens - hjälper vi dem således att 

skydda oss.” SOU 2007:60  

Kustmiljöer är en av de miljöer som pekas ut som allra sårbarast inför klimatförändringarna (Hall 
et al. 2015, Europeiska Unionen, 2013). En av anledningarna är att havsstrandängar och sand-
stränder kläms mellan stigande havsnivå och innan förliggande markanvändning. Detta fenomen 
kallas coastal squeeze (figur 2). Dagens kustzon speglar människans verksamhet under årtusenden 
och ger oss en förståelse av äldre tider och utnyttjandet av landskapet. Genom att kusten har haft 
stor historisk betydelse för människan finns här även många kulturhistoriska spår som riskerat att 
försvinna ut i havet vid en högre havsnivå och erosion (figur 2).  
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”De historiska bosättningsmönstren i Skåne visar att befolkningen sedan urminnes tider främst har bosatt 

sig i kustnära områden. Ekosystemtjänsterna är grunden till samhällena och det sociala liv som vuxit fram. 

Förklaringen ligger i de grunda och produktiva kustpartierna som gav föda genom både fiske och jakt. 

Detta har kompletterats med goda förutsättningar för odling och boskapsskötsel på den bördiga 

Kristianstadsslätten. Låglänta kustavsnitt med strandängar som översvämmades vintertid utnyttjades länge 

som slåttermark och kunde ge stora skördar. Vatten som färdmedel har även varit det som knutit samman 

platser och människor historiskt. Utöver detta utgör Hanöbukten idag ett stort värde för attraktiv 

boendemiljö och rekreation” (Länsstyrelsen i Skåne län, 2001) 

Figur 2: Begränsad framkomlighet på stranden vid Östra sand vintern 2015  
på grund av högt vattenstånd från ena håller och bebyggelse från andra. 

 

1.1 Klimatanpassning inom Kristianstad och Bromölla kommun 

Ansvaret för anpassning till ett förändrat klimat är fördelat mellan den enskilde, näringsliv, 
kommuner och staten (SOU 2007:60).  Kommuner har ett samlat ansvar för den lokala samhälls-
utvecklingen och ansvarar för den fysiska planeringen. Där har frågor om miljö, hälsa och 
säkerhet stor betydelse, vilket är avgörande för klimatanpassning (PBL, 2010:900). Syftet är att 
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för. 
Detta med hänsyn till beskaffenhet, läge, behov och med företräde åt vad som från allmän 
synpunkt medför en god hushållning och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 
samhälle samt för kommande generationer (PBL 2 kap.). Genom plan- och bygglagen ska 
planläggning ta hänsyn: 

 till natur- och kulturvärden,  

 miljö- och klimataspekter, 



~ 6 ~ 

 

 

 mellankommunala och regionala förhållanden samt  

 risken för olyckor, översvämningar och erosion. 

En pågående process inom Kristianstad och Bromölla kommun är arbetet med kust- och 
havsplanering. Kust- och havsplanen ska ange politiskt förankrade strategier och riktlinjer bland 
annat för hur Hanöbukten ska möta klimatförändringar och vara ett verktyg i arbetet med att 
förbättra ekologisk och kemisk status utmed kusten (regerings proposition 2013/14:186). Andra 
dokument som beskriver Kristianstads och Bromöllas klimatarbete är översiktsplanen (Kristian-
stads kommun, 2013 och Bromölla kommun, 2014), Klimatstrategin (Kristianstads kommun, 
2011) och Klimatanpassningsstrategin (2015a). 

1.2 Syfte och mål  

En gemensam målbild och gränsöverskridande strategier, både organisatoriskt och geografiskt,  
behövs för att säkra höga värden längs Hanöbukten för framtiden. Projektet ”Klimateffekter	i	
förhållande	till	natur‐	och	kulturvärden	utmed	Hanöbukten” är en gemensam strävan för 
Bromölla och Kristianstad och ett steg i den riktningen. Syftet med projektet är att planera för 
klimatförändringars effekter på natur- och kulturmiljöer längs Hanöbukten för att säkra värden i 
stråk av mellankommunalt intresse.  

I denna rapport analyseras klimatförändringens påverkan på natur- och kulturmiljöer utmed 
Hanöbuktens landsträcka. Målet är att lyfta fram förslag till gränsöverskridande strategier för att 
hantera klimatförändringens påverkan på natur- och kulturmiljöer i kustlandskapet. Detta utgör ett 
kunskaps- och diskussionsunderlag för dialog inom kust och havsplanering, översiktsplanering 
och klimatanpassningsarbete, för ställningstagande rörande klimatanpassningsåtgärder och 
mellankommunala anpassningsytor. 

1.3 Avgränsning  
En 3 km bred kustzon inåt land, räknat från dagens strandlinje, ingår i det geografiska område som 
studeras. Rapporten avgränsar sig ifrån klimatpåverkan och klimatanpassning av den bebyggda 
miljön och de areella näringarna. För mer information angående klimatanpassning inom dessa 
sektorer se bland annat SOU 2007:60 och Kristianstads kommun (2007, 2013 och 2015a) och 
Bromölla kommun (2014) m.fl.. För naturmiljöer avgränsar sig rapporten ifrån individuella arter 
samt för kulturmiljöer studeras ej påverkan och anpassning av fornminnen.  

1.4 Läshänvisning 

Rapporten innehåller: 

 en risk- och sårbarhetsanalys av klimatpåverkan på de kommunala naturvårdsplanerna och 
kulturmiljöprogrammen längs Hanöbukten samt  

 en analys av möjligheter till klimatanpassning av dessa värden inkluderande utpekande av 
potentiella klimatanpassningsytor.  
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Utgångspunkten för rapporten har varit metoden i EUs vägledning för klimatanpassning av Natura 
2000-miljöer (Europeiska Unionen, 2013) samt Riksantikvarieämbetets projekt ”Klimat- och 
miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse” (Riksantikvarieämbetet, 2014a). 
Metoden har modifierats för att passa klimatet och förutsättningarna i Hanöbukten samt för att 
kunna appliceras på naturvårdsplaner och kulturmiljöprogram inom kommunerna (figur 3). 
Resultatet inkluderar geografisk information i digital form med klimatpåverkan samt föreslagna 
anpassningsytor, kommunala så väl som mellankommunala. 

 

            Övergripande metod                  Plats i rapporten   

Studien har sin utgångspunkt i de kommunala natur-
vårdsplanerna och kulturmiljöprogrammen. Där har 
särskilt värdefulla områden längs Hanöbukten identi-
fierats.  
 
Förväntade klimateffekter och dess påverkan på 
 natur- och kulturmiljöer är sammanställda i index, 
 se Metod och material. 
 
 
För risk- och sårbarhetsanalysen appliceras ovan-
stående index på naturvårdsplanerna och kulturmiljö-
programmen i dialog med kommunernas klimatstra-
teg, stadsantikvarie, planeringsarkitekt och kommun-
ekologer, se Resultat. 
 
 
Belysande teori av klimatanpassningsåtgärder gäl-
lande natur- och kulturmiljöer framtagen i dialog 
mellan kommunernas klimatstrateg, stadsantikvarie, 
planeringsarkitekt och kommunekologer, se Metod 
och material. 
 
Analys av möjliga anpassningar av naturvård-
programmen och kulturmiljöprogrammen. Förslag  
på möjliga klimatanpassningsytor, se Resultat. 
 
Behovet av ställningstagande, involvering av intres-
senter och implementering i det fortsatta arbetet bely-
ses med hjälp av ekosystemtjänster, se Diskussion.  

 

Figur 3: Läshänvisning till rapporten. Utgångspunkten för metoden har varit EUs vägledning för klimatanpassning av 
Natura 2000- miljöer (Europeiska Unionen, 2013) samt Riksantikvarieämbetet, 2014a. Metoden har modifierats för att 
passa klimatet och förutsättningarna i Hanöbukten samt för att kunna appliceras på naturvårdsplaner och kulturmiljö-
program inom kommunerna. 

 

Vad och var är dagens 
natur- och kulturvärden? 

Vad är de förväntade klimateffekterna för 
Hanöbukten och deras potentiella påverkan 

på natur och kulturmiljöer?

Vad är risk- och sårbarheten för habitaten 
i Naturvårdsplanerna samt för områdena 

och de kulturhistorisktvärdefulla 
byggnaderna inom 

Kulturmiljöprogrammen? 

Hur kan risk- och sårbarheten 
hanteras?  

Vad är möjliga anpassningar  
inom och runt området? 

Avvägningar,  
prioriteringar och åtgärder .
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Tillvägagångssättet för risk- och sårbarhetsanalysen, samt ställningstaganden bakom möjligheter-
na till anpassning och utpekande av anpassningsytor finns beskrivet under avdelningen Metod och 
material. Detta kan med stöd av Region Skåne utvecklas till ett verktyg som kan användas av fler 
kommuner för att inkludera natur- och kulturvärden i klimatanpassningsarbetet. Index som 
använts för att göra risk- och sårbarhetsanalysen är menade att fungera som ett transparent verktyg 
för de risk- och sårbarhetsbedömningar som ligger bakom behoven och ställningstagandena kring 
anpassningsåtgärder. Dessa index, bedömningar och anpassningsåtgärder behöver uppdateras allt 
eftersom ny kunskap och nya synsätt framkommer.  

Resultatet från risk- och sårbarhetsanalysen samt potentiella klimatanpassningsytor presenteras 
under Resultat. I den senare delen av rapporten diskuteras detta sedan i ett större samanhang under 
Diskussion med tanken att bidra i framtida diskussioner som kan mynna ut i utvecklade anpass-
ningsmöjligheter, åtgärder och implementering. 

Appen	Kristianstad	och	Bromölla	kommun	ger	dig	ytterligare	info	om	några	av	bilderna	i	
rapporten.	Ladda	ner	Junaio	till	din	mobil,	scanna	QR‐koden,	för	sedan	mobilen	över	de	
figurer	i	rapporten	där	information	om	appen	står	i	figurtexten.	

	

Figur 4: Ladda ber Junaio för att kunna använda appen Kristianstad och Bromölla kommun. 
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2. Metod och material  

2.1 Metod för risk- och sårbarhetsanalys av natur- och kulturmiljöer 
Risk beror på exponering (utsatthet), känslighet (vad är det som påverkas) och dess anpassnings-
förmåga för ett hot eller förändring och indikerar hur sårbart ett system är mot det specifika 
hotet/förändringen (ekvation 1) (Wramsler, 2014, IPCC, 2014). 

ä     Ekvation 1 

Dessa tre faktorer har använts för att analysera sårbarheten för natur- och kulturmiljöer längs 
Hanöbukten. Analysen utgår ifrån index för direkt klimatpåverkan som tagits fram baserat på den 
förväntade klimatförändringen för Hanöbukten år 2100 (se nedan). Att tydligt utgå från index vid 
en analys av klimateffekter och dess påverkan är en fördel då denna kan kompletteras och upp-
dateras allt eftersom kunskapen om klimatförändringen och inverkan på kustmiljöer utvecklas. 

Den stigande havsnivån ligger i fokus i denna rapport men andra klimateffekter kan också utgöra 
ett hot mot kustens värden. På grund av de osäkerheter som alltid kommer finns när man talar om 
framtida effekter och påverkan från klimatförändringar är det väsentligt att inte bara fokusera på 
ett fåtal förväntade effekter och åtgärder. Risken finns då att man att missar ta med vissa 
konsekvenser i beräkningen som idag inte ter sig så stora men som kan bli viktiga i framtiden 
(Europiska Unionen, 2013). 

2.1.1 Förväntad klimatförändring (exponering) för Hanöbukten år 2100  

2.1.1.1 Direkt klimatpåverkan 
Direkt klimatpåverkan på det skånska landskapet är kopplad till höjd halt koldioxid och ökad 
temperatur. De för med sig höjd havsnivå och förändrade nederbörds mönster. Tabell 1 är 
sammanställd med syfte att gälla för Hanöbukten utifrån de förutspådda klimateffekterna för 
Skåne. Förändringarna varierar under säsong, och är beroende på utsläppsscenario och tidsaspekt. 
Generellt kan sägas att förändringarna förstärks framåt i tiden. De flesta klimatscenario och 
modelleringar är för år 2100. Därför är det den tidshorisonten som framförallt redovisas i den här 
rapporten. Att havsnivån beräknas fortsatt stiga efter år 2100 är väsentligt att ha med i perspektivet 
för den fysiska planeringen. Riskerna kan delas in i snabba eller långsamma förlopp. De 
omedelbara riskerna, d.v.s. katastrofer, är tydligt iakttagbara. De långsamma riskerna kan vara 
svårare att identifiera initialt och de kan kräva systematisk övervakning för att kunna upptäckas 
och kvantifieras.  
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Tabell 1: Klimateffekterna är sammanställda med syfte att gälla för Hanöbukten utifrån de förutspådda klimateffekter 
för Skåne år 2100. De är baserade på SMHI (2007a, 2007b och 2015) klimatanalyser för Sydvästra Götaland gällande 
olika utsläppsscenarier av FN:s klimatpanel. Perioden 1961-2100 jämförs med medelvärdet under perioden 1961-
1990. De är kompletterade med information från Länsstyrelsen i Skåne län, 2011a, 2011b och 2012 samt SGI, 2008. 

 
Havsnivå 
Det är osäkert hur stora de framtida klimateffekterna kommer att bli. Detta gäller inte minst när 
det kommer till havsnivåhöjning (Olereich et al., 2012). I den här rapporten används resultatet från 
en översvämningsmodell för hela kuststräckan med en havsnivå höjning på +1 och +3 m. 
Modellen har tagits fram av Länsstyrelsen i Skåne (2014). Kombinationseffekten av ett högt flöde 
i åarna samtidigt som en hög nivå i havet inkluderas dock inte i den modellen. 100‐årsflöden i 
åarna beräknas återkomma betydligt oftare i framtiden genom ökad nederbörd. Detta kan vara 
avgörande för anpassningsarbetet. En modell som tar den kombinerade effekten i beaktande 
utarbetas för Kristianstads kommun under våren 2015. Äldre modelleringar med en kombinerad 
effekt har genomförts men med en annan havsnivå än den man arbetar utefter idag. Dessa 

Klimat Förändring Exponering år 2100 för Skåne 

Temperatur 

Årsmedeltemperatur +4-5 grader (vinter +5-6 grader, övriga årstider mellan +3,5-5 grader) 

Dagar med minusgrader 
Minskar till mindre än 10% jämfört med dagens ca 40%.  
Temperaturer under -10 grader inträffar sällan eller aldrig. 

Vegetationsperiodens längd
+60 dagar (+100 dagar i SÖ Götaland). 
Idag är vegetationsperioden cirka 210 dagar. 

Havsnivåhöjning 

Medelhavsnivå +0,8-0,9 m till år 2100 (SMHI, 2007b) 

Högsta högvatten 
Stiger från 1,3 meter till cirka 2 meter över nuvarande nollnivå.  
Inkluderat den högre medelhavsnivån innebär det upp till +3m. 

Grundvattennivå  
Grundvattennivån stiger ungefär lika mycket som havsnivån. Tillfälliga 
högvatten ger tillfälliga stigningar av det strandnära grundvattnet. 

Islossning 8 veckor tidigare. Isbeläggningen i Östersjön beräknas minska. 

Erosion  
50 m inåt land av en höjning av havsnivån på 1 m för de erosionskänsliga 
stränderna (SGI, 2008) 

Nederbörd 

Årsnederbörd 
+15% (stor mellanårsvariation)  
Vinter +40-70%, sommar -10-40%, höst och vår +10% 

Snö  Från och med beräkningsperioden 2071-2100 inträffar helt snöfria år 

Torrperioder 
Beräknas inte förändras jämfört med 1961-1990. Den högre temperaturen 
och vegetations tillväxt leder till ökad avdunstning och vattenupptag 

Extremväder 

Återkomsttider Extremväder blir vanligare  

Vind Byvinden beräknas öka med drygt 1 m/s 

Extrem nederbörd Långvariga regnperioder blir vanligare 

Värmeböljor  
Dygnstemperatur över 20 grader blir vanligare.  
Värmeböljor inträffar varje år i slutet av seklet 
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modeller visar exempelvis en högre översvämningsnivå vid Yngsjö by (DHI på uppdrag av C4 
Teknik, december 2005). Att ta fram en modell som kombinerar höjd havsnivå och 100-årsflöden i 
åar är även ett behov för fortsatt arbete inom Bromölla kommun. 
 
 

Kusten med långa sandstränder är erosionskänslig. Foto: Patrik Olofsson 

 
 
Erosion 
Längs Skånes kust sker påtaglig stranderosion. Erosionen pågår huvudsakligen vid flacka 
sandstränder med eller utan dyner samt vid klintkuster. I regel sker inte mycket erosion vid flacka 
moränstränder (SGU, 2014:20). Åhuskusten består av en 25 km låg sandstrand (ytterligare 10 km i 
Simrishamns kommun). I klimat‐ och sårbarhetsutredningens rapport (SOU 2007:60) bedöms hela 
Kristianstads kust vara erosionskänslig. De största riskerna finns för den sandiga kusten från 
Fårabäck och ner till kommungränsen i söder. Erfarenheterna hittills är att erosionen främst 
drabbar sträckan vid Östra Sand och vid Äspet, men detta kan ändras i framtiden (SGI, 2008). SGI 
pekar ut en förhöjd risk av stranderosion utmed stränderna vid Valjeviken och Möllefjärden 
(Bromölla kommun, 2013).  

För att få en uppfattning av vilka strandnära områden som kan komma att påverkas av erosion 
appliceras en erosionszon på 50 m för sandstränderna. Detta baserat på SGIs (2008) modell som 
bygger på ett samband mellan havsnivåhöjning och påverkan på stränder (Bruun, 1988). Modellen 
utgår från att en höjd havsnivå på 0,8 m. En sådan höjning av havsytan påverkar strandens övre 
del och dynerna, varvid material förflyttas från stranden ut i havet så att ett nytt jämviktsläge 
uppkommer. Undersökning av vind och vågförhållanden har inte ingått i SGIs utredning. Därför 
kan en större risk än 50 m föreligga (SGI, 2008). 
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2.1.1.2 Indirekt klimatpåverkan 
Natur och kulturmiljöer påverkas av hur den direkta klimatpåverkan (tabell 1) kommer att 
interagera med de indirekta klimateffekterna som samhällets respons till klimatförändringarna ger 
upphov till (Europeiska Unionen, 2013, Riksantikvarieämbetet, 2014b). Det är väsentligt att ha 
med det perspektivet vid fortsatt anpassningsarbete då konsekvenserna av indirekt klimatpåverkan 
troligtvis kommer att vara mer betydande för naturmiljöer och kulturmiljöer än de direkta 
(Europeiska Unionen, 2013, Hall et al. 2015, RAÄ 2014b). Många av de hot klimatförändringarna 
medför mot natur- och kulturmiljöer finns redan idag. Klimatförändringarna kan göra så att det 
blir större och ackumulerande konsekvenser. 

Vad den indirekta klimatpåverkan kommer att bestå av är ytterst beroende av mänskligt agerande. 
Osäkerheterna gör att påverkan från indirekt klimatpåverkan inte ingår i risk- och sårbarhets-
analyserna i denna rapport. Däremot tas den indirekta påverkan upp under Diskussion.  

 

En sammanfattning av vilken indirekt klimatpåverkan som kan bli aktuellt för Hanöbukten 
redovisas i tabell 2. Sammanfattningen är baserad på Länsstyrelsen i Skåne län, 2011a, 2014a samt 
Hall et al. 2015. Som exempel kan nämnas att jord- och skogsbruksektorn förväntas få en större 
efterfrågan på produkter. Det beror på försämrade klimatförutsättningar i andra delar av världen 
samt en ökad substitution av fossila bränslen mot biobränsle. De areella näringarna behöver 
klimatanpassas för att utnyttja möjligheterna och minska riskerna. Hur denna anpassning 
genomförs kommer att påverka natur- och kulturmiljöer. Ett intensifierat brukande kan ta mer 
mark i anspråk, bidra med en ökad belastning från gödningsmedel och bekämpningsmedel, nya 
grödor etc. Ett annat exempel är att skyddsåtgärder mot översvämning och erosion på en plats kan 
leda till försämringar på andra platser. Det är viktigt att ha tydliga ställningstagande från 
kommunernas sida när olika värden/intressen står mot varandra.  

 

I framtiden förväntas även ett delvis annat rekreationsmönster i Skåne, bland annat på grund av 
klimatförändringarna. Rekreationens indirekta klimatpåverkan på natur- och kulturmiljöer utifrån 
ett förändrat rekreationsmönster behöver därför analyseras vidare. En anledning är att belysa de 
möjligheter som detta kan ge upphov till men också för hur man behöver styra utvecklingen så att 
inte värden försvinner. Höga naturvärden i och i anslutning till kust- och skärgårdsområden är ofta 
kopplade till en låg påverkansgrad (Naturvårdsverket, 2012). Ett ökat besökstryck genom ett 
ändrat klimat kan utgöra en påfrestning på dessa värden och påverka upplevelsen av landskapet 
(Naturvårdsverket, 2012).  
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Tabell 2: Sammanställning av indirekt klimatpåverkan på natur och kulturhistoriska miljöer baserade på Länsstyrelsen 
i Skåne län, 2011a och 2014a samt Hall et al. 20151.  

* I stormen Gudrun fälldes ca 75 miljoner kubikmeter skog vilket också drabbade kulturarvet. Enligt Historiska 
museet slog stormfällen och rotvältor sönder resta stenar och förstörde gravar. Röjningen med tunga maskiner 
skadade sedan fornlämningarna ännu mer. I Kronobergs län skadades över 3 200 av länets över 11 000 fornlämning-
ar. 1 500 av dem var förhistoriska gravplatser. (Länsstyrelsen i Skåne län, 2011a) 

                                                     
1För mer information om indirekt klimatpåverkan och övrigt tillstånd för miljön se exempelvis Klimat och 
sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) och miljömålsarbetet.  

Klimatförändring 
Indirekt påverkan  
naturmiljöer 

Indirekt klimatpåverkan  
kulturhistoriska miljöer 

Ökad koldioxidhalt och  
temperatur 

Intensivare skogs- och jordbruk  
Förändrat rekreationsmönster 

Ändrad markanvändning 
Intensivare jord- och skogsbruk  
Ökad andel förnyelsebar energi 
Energieffektiviseringsåtgärder 
Anpassningsåtgärder – ex kylning  
Intensifierad turism  
Infrastrukturbyggande 

Havsnivåhöjning 
Skyddsvallar  
Pumpning 
Erosionsskydd 

Pumpning  
Erosionsskydd 
Framtida bebyggelse 

Förändrad nederbörd 
Markavvattning 
Anläggning av våtmarker 
Ökat vattenuttag 

Renovering av byggnader 

Fler extremväder 

Ändrat skogsbruk 
Ändrat skogsbruk 
Markavvattning/anläggning av 
våtmarker 
Förändrat rekreationsmönster 

Röjning efter stormfällen* och bränder 
Åtgärder för att förhindra skred 
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2.1.2 Klimatpåverkan på Naturvårdsplaner (exponering och känslighet) 

Klimatförändringens effekter kommer att orsaka förändringar både direkt på arter och på deras 
livsmiljöer. Det skapar förändringar i sammansättningen, strukturen och funktionen hos ekosyste-
men. Eftersom klimatet påverkar så många processer och funktioner av ekosystemen är det 
mycket svårt att förutse alla dess effekter (Hall et al. 2015). En sammanställning av de förändring-
ar som förväntas gälla för Hanöbukten och som använts för att göra risk- och sårbarhetsanalysen 
finns i tabell 3. 

Tabell 3: För Hanöbukten aktuella klimatförändringsaspekter och dess direkta klimatpåverkan på naturmiljöer 
(sammanställning ifrån Europeiska Unionen, 2013, SOU, 2007:60 och Hall et al., 2015) 

Klimatförändring Klimatpåverkan på naturmiljö 

Ökad koldioxidhalt  
och temperatur  

Förlängd vegetationssäsong  

Förändrade utbredningsområden/klimatzoner 

Artsammansättning- invasiva arter, skadedjur, svampar 

Minskat snötäcke, tjäle, islossning, minusgenomgångar (temperaturväxlingar 
mellan minus- och plusgrader). 

Ökad tillgång på näringsämnen  

Havsnivåhöjning 

Land permanent under vatten 

Höjd grundvattennivå  

Saltvatteninträngning 

Erosion, skred, ras  

Förändrad nederbörd 

Förändrat nederbördsmönster  

Torka, genom förändrade nederbördsmönster, högre evaporation och  
utökat vattenuttag 

Försämrad vattenkvalitet 

Fler extremväder  
återkomstid 

Bränder 

Stormar 

Översvämning  

Värmeböljor 

 

Indexet appliceras på de utpekade områdena i Naturvårdsplanerna genom diskussioner med 
klimatstrateg, kommunekologer, stadsantikvarie och planeringsarkitekt. En uppskattning av 
exponeringen av ett område för en klimataspekt görs utifrån en skala på 1-3.  

 1 står för ”viss exponering”,  

 2 ”exponering” och  

 3 ”exponering och förstärker dagens hot”.  
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Exempelvis så bedöms exponeringen av en förlängd vegetationssäsong och ökad tillgång på 
näringsämnen till 3 för områden där igenväxning och/eller övergödning redan är ett hot idag.  

Känsligheten för ett område inför den specifika klimataspekten klassas sedan som låg eller hög.  

 Låg känslighet bedöms gälla för miljöer där aspekten anses vara en naturlig del och där 
värden i området delvis utvecklats till följd av detta. Lågklassning kan även sättas för 
de habitat där förändringen delvis kan vara positiv beroende på vilken naturaspekt man 
studerar. En förutsättning är dock ofta att spridningsmark finns för dessa miljöer, detta 
bedöms under möjligheter till anpassning.  

 Hög känslighet bedöms gälla för de områden där en exponering av aspekten anses på-
verka värden och/eller området allvarligt negativt. 

 

2.1.3 Klimatpåverkan på Kulturmiljöprogram (exponering och känslighet) 

Kulturhistoriska miljöer inkluderar både kulturlandskapet och det byggda kulturarvet. 
Konsekvenserna av ett förändrat klimat och behovet av anpassningen för de två är olika 
(Riksantikvarieämbetet, 2014a). Kulturlandskapet har en nära koppling till naturlandskapet och 
dessa områden överlappar ofta varandra i kommunernas naturvårdplaner och kulturmiljöprogram. 
Stora delar av den klimatpåverkan som finns beskriven för naturmiljöer gäller därför även 
kulturlandskapet. Exempelvis kommer en ökad igenväxning påverka det visuella intrycket av ett 
landskap och försvåra ett traditionellt brukande (Riksantikvarieämbetet, 2014a).  

2.1.3.1 Kulturlandskapet 
Till risk- och sårbarhetsanalysen har den direkta klimatpåverkan för kulturlandskapet samman-
ställts baserat på ett urval från Riksantikvarieämbetet (2014a och 2014c) med konsekvenser som 
bedöms vara aktuella för Hanöbukten (tabell 4). En klassning av exponeringen av ett område för 
en klimataspekt görs utifrån en skala på 1-3.  

 Där 1 står för ”viss exponering”,  

 2 ”exponering” och  

 3 ”exponering och förstärker dagens hot”.  

Exempelvis så bedöms exponeringen till en 3:a för områden där igenväxning redan är ett hot mot 
värdena idag.  

Känsligheten för ett område inför den specifika klimataspekten klassas som låg eller hög.  

 Låg känslighet bedöms gälla för miljöer där påverkan anses vara en naturlig del och där 
värden i området delvis utvecklats tillföljd av detta.  

 Hög känslighet bedöms gälla för de områden där en exponering av aspekten anses påverka 
värden och/eller området allvarligt negativt.  
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Tabell 4: En sammanställning av direkt klimatpåverkan på kulturlandskapet som anses vara aktuella för Hanöbukten 
från Riksantikvarieämbetet, 2014a och 2014c, Länsstyrelsen i Skåne län, 2011 och Länsstyrelsen i Blekinge län, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2.1.3.2  Det bebyggda kulturarvet 
I risk- och sårbarhetsanalysen av det bebyggda kulturarvet ingår de kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaderna från: 

 Länsstyrelsen i Skåne län (2006),  

 Regionalt kulturmiljöprogram för Skåne (2014),  

 bebyggelseregisteret (Riksantikvarieämbetet, 2015) samt  

 byggnader som nämns i Bromölla kommun (2012) bör ha varsamhetsbestämmelser.  

 

 

Ålabodarna längs med kusten är en del av kulturarvet. Foto: Mattias Roos 

Klimatförändring Klimatpåverkan på kulturlandskapet 

Ökad koldioxidhalt och 
temperatur  

Ökad igenväxning av miljöer  

Fler skadedjur, svampar  

Havsnivåhöjning 
Land permanent under havsnivå 

Erosion 

Förändrad nederbörd Tillfälliga översvämningar 

Fler extremväder  

Tillfälliga översvämningar 

Brand 

Storm 
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Ett index har sammanställts utifrån Riksantikvarieämbetet (2014b) som möjliggör en samlad 
bedömning av klimatpåverkan på det bebyggda kulturarvet (tabell 5). Enbart risken för stigande 
havsnivå samt medföljande erosion analyseras i denna rapport (markerat med grå färg i tabellen). 
Därför bör en samlad bedömning av klimatpåverkan på byggnader ingå i kommunernas fortsatta 
arbete. 

Tabell 5: En sammanställning av direkt klimatpåverkan på kulturlandskapet som anses vara aktuella för Hanöbukten 
från Riksantikvarieämbetet (2014b och 2014c), Länsstyrelsen i Skåne län (2011a) och Länsstyrelsen i Blekinge län 
(2014). Enbart risken för stigande havsnivå samt medföljande erosion analyseras i denna rapport (markerat med gul 
färg i tabellen). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Metod för klimatanpassning för natur- och kulturhistoriska värden 

Denna rapport är ett underlag till kommunens fysiska planering, främst kust- och havsplaneringen. 
Därför är strategier och anpassningsåtgärder för att hantera stigande havsnivå, erosion och 
tillfälliga översvämningar i fokus i rapporten. Hårda skydd, som murar, vallar, stenskoningar, 
vågbrytare och hövder, har historiskt sett används för att skydda kustlinjer och samhällen mot 
översvämning och erosion.  Denna syn har idag ändrats då dessa stör naturliga processer och 
förflyttar erosionsproblemen vilket gör att hårda skydd i stor utsträckning är orsaken till de 
erosions problem som vi ser idag (Länsstyrelsen i Skåne, 2014). Hårda skydd kan innebära att 
naturmiljöer, exempelvis strandängarna, möter en hård barriär istället för att en grund havsvik 
utvecklas. Kulturhistoriska värden riskerar att försvinna då dessa är knutna till närheten till havet 
och ett avgränsande skydd kan bryta den kopplingen.  

Idag har synen ändrats till mer ekosystembaserade anpassningsåtgärder som bygger på naturens 
egna tekniker för anpassning. Dessa kan delas in i: 

Klimatförändring Klimatpåverkan på det bebyggda kulturarvet 

Ökad koldioxidhalt och 
temperatur  

Snabbare nedbrytning och korrosion (-)  

Ökad växtlighet - cirkulationen försämras (-)  

Minskat antal nollgenomgångar -minskad påfrestning på 
material.  (+)Länsstyrelsen i Blekinge län, 2014  

Fler skadedjur, svampar (-) 

Havsnivåhöjning 

Skador och förlust på grund av hög havsnivå och erosion (-)  

Nya historiska platser eroderas fram 

Förändrad nederbörd Mögel och fuktskador  (-)  

Fler extremväder  

Brand, åskväder/blixtar (-)  

Stormskador  inkl. skador på arkeologiska plat-
ser/fornlämningar (-) 
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 kustskyddsåtgärder, så som våtmarker, och  
 strategier så som planerad reträtt (Elern, 2015).  

Ekosystembaserad anpassning anses ofta vara ett mer kostnadseffektivt alternativ på längre sikt, 
särskilt då de bidrar till en multifunktionalitet av ytan (CBD Secretariat, 2009).  

 
Kustskyddsåtgärder 
Våtmarker längs kust och vattendrag kan: 

 jämna ut vattenflöden,  
 minska översvämningar,  
 kontrollera erosion,  
 förbättra vattenkvaliten,  
 bidra till grundvatteninfiltration och  
 gynna biologisk mångfald.  

Värdet som samhället kan utnyttja i form av ekosystemtjänster ökar därmed och kan avläsas i 
tryggare vattenförsörjning, värmereglering, bättre vattenkvalitet, högre rekreations- och turism-
värden, samt gynnade areella näringar så som fiske och jordbruk. Dessa åtgärder kan rätt 
utformade fungera som anpassningsåtgärder för natur- och kulturhistoriska värden. Från 
kulturmiljösynpunkt är det positivt om våtmarker restaureras (eller nyskapas) i historiska lägen där 
de en gång funnits. Det är dock viktigt att ta kulturmiljöhänsyn vid anläggning av våtmarker (se 
vidare Jordbruksverket, 2004).  

Strandfodring utövas och/eller utreds som ett av alternativen för klimatanpassning i andra skånska 
kommuner och räknas ibland in i ekosystembaserade kustskyddsåtgärder (Elern, 2015). 
Strandfodring anses dock inte applicerbart för Bromölla kommun med mesta dels moränkust. 
Kristianstads kommun behöver utreda om sandfodring är en ekonomisk och ekologisk hållbar 
anpassnings metod, samt hur långt i framtiden detta går att applicera. Beroende på utfallet från 
utredningarna behövs ett politiskt ställningstagande rörande vilken del av kusten som i så fall ska 
prioriteras genom ett tillfälligt skydd och vad som inte ska prioriteras. Idag strandfodras ett 
område för beachhandboll i Åhus. 

 
Planerad reträtt  
Den stigande havsnivån, erosion och tillfälliga översvämningar kommer att orsaka en förändring 
och/eller en förlust av natur och kulturhistoriska miljöer på den plats där de finns idag. Baserat på 
naturliga processer kan planerad reträtt utgöra en strategi för klimatanpassning genom förflyttning 
av dessa värden. Detta skulle kunna vara en anpassningsstrategi för både naturmiljöer och 
kulturlandskapet då kvaliteten av markerna ofta är beroende av hävd och historisk hävd kan 
återupptas. Möjligheter till planerad reträtt för naturmiljöer, kulturlandskap och det bebyggda 
kulturarvet diskuteras vidare under 2.2.2 och 2.2.3.  

För att de utpekade anpassningsytor ska kunna utveckla höga värden krävs mer än att mark avsätts 
och inte exploateras. Kvalitetet inom områdena behöver höjas successivt så att habitatet har en 
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möjlighet att utvecklas och arter kan spridas (figur 4). Utredning av möjligheter för reträtt, 
skötselplaner för reträttmarker och planer för spridning av habitat och arter kräver fortsatt arbete, 
se Diskussion.  
 

 
Figur 5: Kan strandäng (A) utvecklas på jordbruksmarker (B) som idag ligger 500-1000 m från havet? Vilka 
förutsättningar krävs och vilket tidsperspektiv behövs för att åkermarker (B) ska ha möjlighet att utvecklas till 
reträttmark för strandäng (A)?  

Skötsel och utvecklat anpassningsarbete 
Andra typer av klimatanpassning för natur och kulturmiljöer är skötsel (hävd, anpassat jord- och 
skogsbruk, underhåll), övervakning, kunskapsinsamling, forskning, omvärldsbevakning och 
kunskapsspridning (se exempelvis Länsstyrelsen i Skåne län, 2011a). Detta har inte varit fokus i 
rapporten då det inte direkt berör den fysiska planeringen. Det är däremot väsentligt för resultatet 
av fysik planering och steg i det fortsatta arbetet, se Diskussion. 
 

2.2.1 Skydd och bestämmelser  

Hanöbuktens natur och kulturhistoriska värden berörs av en rad skydd och riktlinjer. Dessa skapar 
möjligheter för bevarande av värden, samtidigt innebär de ansvar och hänsyn för bevarande och 
kan vara styrande för klimatanpassningsarbetet genom vilka åtgärder som är möjliga/tillåtna (SGI, 
2003).  
 
Stora delar av kusten är område av riksintresse för naturvård, friluftsliv och/eller kulturmiljö. 
Dessa har ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Andra skydd 
som exempelvis Natura 2000-områden ska bidra till att skyddsvärda naturtyper och arter får ett 
långsiktigt bevarande. Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla skyddade naturtyper i 
gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska regionen (länsstyrelsens bevarandeplaner för 
natura-2000). Anpassningsåtgärder som på ett betydande sätt påverkar miljön i ett Natura 2000-
område kräver tillstånd från Länsstyrelsen och kan tillåtas om områdets naturvärden även i 
fortsättningen har en gynnsam bevarandestatus (MB 7 kap. 7-29 §). Detta gäller oavsett om 

A B 
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ingreppet sker inom eller utanför ett Natura 2000-område. För mer information rörande ansvar och 
regler vid erosionsskydd se exempelvis SGI (2003).  
 
De effekter som klimatförändringen kan skapa indikerar att dagens skydd kanske inte är 
tillräckligt för att bevara dessa miljöer och värden (Länsstyrelsen i Skåne län, 2010). Havsnivå-
höjning, förändrad utbredning av de habitat och arter som ska skyddas med mera gör att skyddade 
områden idag inte nödvändigtvis är placerade för att skydda de hotade arterna eller ekosystemen i 
slutet av århundradet (Hall et al. 2015). 
 
Kommunen har inget krav på sig att skydda enstaka hus som inte är av allmänt intresse. Enskilda 
skydd kan skapa konsekvenser för intilliggande fastigheter och naturvärden och lösningar behöver 
ofta ses i ett större sammanhang. Länsstyrelsen, 2014a, skriver att i ”områden med strandskydd 
eller andra former av områdesskydd är det ofta svåra avvägande som måste till när det kommer 
till enskildas önskan att uppföra skydd för sin fastighet. Sådana åtgärder kan ha för stor påverkan 
på det allmänna intresset och borde enligt miljöbalken då inte tillåtas.”  
 

2.2.2 Klimatanpassning av naturvärden 

Förändring i naturmiljön på grund av ett förändrat klimat behöver inte nödvändigtvis vara av ondo 
utan kan resultera i något som är bättre anpassat för kommande förändringar (Europeiska 
Unionen, 2013). Förändring av naturmiljöer är en del av dess anpassningskapacitet. Hur 
anpassningen till ett förändrat klimat, i form av hastighet, tidshorisont och utsträckning, kommer 
att ske samt vilka funktioner som ekosystemen kan bidra med längs vägen är dock oklart. Ur 
mänsklighetens synvinkel handlar det om hur den ekologiska dimensionen kan förändras (figur 1). 
Med andra ord hur produktionen av ekosystemtjänster kommer att påverkas. Ekosystemtjänsterna 
är en av grundförutsättningarna för vår välfärd. Därför står en framtida risk för minskad tillgång 
till ekosystemtjänster en betydande del av samhällets sårbarhet. Detta är dels en konsekvens av ett 
förändrat klimat och dels en konsekvens av destruktivt nyttjande av ekosystemen, men framförallt 
en kombination av dessa. 

För att bevara och utveckla ekosystemtjänster behövs resilienta ekosystem med förmåga att 
hantera förändringar (Europeiska Unionen, 2013). Förlust av biologisk mångfald riskerar att öka 
ekosystemens sårbarhet gentemot klimatförändringarnas effekter. Förebyggande arbete för att 
stärka ekosystemens resiliens förbättrar förutsättningarna för: 

 en långsiktig hållbar produktion av ekosystemtjänster samt  

 för att rädda och skydda specifika arter.  

Bevarande av biologisk mångfald för ekosystemtjänster blir därför en klimatanpassningsstrategi 
som kompletterar traditionellt bevarande av sällsynta arter i ett förändrat klimat (Hall et al. 2015). 
Kunskap och teorier för att värna om naturvärden borde gälla även under ett förändrat klimat. 
Implementeringen av denna kunskap kan vara än mer väsentlig då konkurrens om mark och 
påverkan på biologisk mångfald ökar med klimatförändringarna.  



~ 21 ~ 

 

 

För analys av möjligheter för anpassning av naturmiljöer använder den här studien sig av teorier 
som bland annat finns beskrivna i Persson och Smith (2014). Det bygger på: 

 den totala arealen, 

 kvaliteten av olika habitat (livsmiljöer),  

 deras inbördes placering och graden av konnektivitet (ung. anknytning) dem emellan.  

För planerad reträttmark är det särskilt viktigt att: 

 bevara äldre naturområden som kan fungera som källor för spridning av arter till nya 
områden samt  

 skapa konnektivitet mellan nya och äldre områden (Persson och Smith 2014).  

Storleken och/eller kvaliteten inom ett specifikt område kan påverkas negativt av 
klimatförändringen men nya habitat kan även skapas på nya platser. Ofta är dessa gränser för 
habitat fasta som ett resultat av den omgivande markanvändningen. Om omgivningarna skulle 
tillåta en planerad reträtt, det vill säga förflyttningen av habitat, kan det vara en anpassningsåtgärd 
(Europiska Unionen, 2013). En analys av klimatpåverkan på specifika områden måste därför 
inkludera det omgivande landskapet.  

 

2.2.2.1 Definiering av klimatanpassningsytor 
Områden med möjligheter för naturlig reträtt av dagens utpekade naturvärden samt 
anläggning/återskapande av våtmarker har analyserats genom att studera: 

 närliggande områdens förutsättningar i form av markanvändning (marktäckedata från 
naturvårdsverket),  

 nationella höjddata (© Lantmäteriet),  

 jordarter (Sveriges Geologiska Undersökning) och  

 båtnadsområden (http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/lansvisa-
geodata/Pages/default.aspx)  

Analysen är baserad på teori från Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2013), Länsstyrelsen i 
Skåne län (2013) och Naturvårdsverket (2013). För exempel av metodkartor använd appen 
Kristianstad och Bromölla kommun vid figur 11. Nedan sammanfattas metoden som använts för 
att definiera de föreslagna anpassningsytorna. Anpassningsytorna gäller utöver de områden som 
idag redan är utpekade i naturvårdsplaner och kulturmiljöprogram (förutom utveckling av 
kantzoner som till viss del ligger inom dessa). 

 Områden för reträttmark av strandäng har utpekats där de havsnära strandängarna har 
möjlighet att vandra inåt land med strandlinjen. Markanvändning, nivåskillnader, 
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jordarter och närheten till dagens strandängar har här varit viktiga aspekter. Möjligheter 
för reträtt anses vara mest gynnsam på marker som historiskt varit strandängar eller 
bete-, ängs- och jordbruksmark, som om de sköts med bete och slåtter kan utvecklas till 
strandängar (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2013).  

 Områden för reträttmark av torr sandäng och till viss del strandäng baserar sig på en 
analys av landskapskonnektivitet, dvs. den generella graden av rumslig anknytning mel-
lan habitat av samma typ inom landskapet, gjord av områden som ingår i ängs- och be-
tesmarksinventeringen från 2013. Hur begränsade arter är i sitt rörelsemönster i förhål-
lande till miljöerna varierar men många sällsynta och hotade arter kan inte sprida sig 
med egen kraft mer än en kilometer i landskapet (Region Skåne, 2012). För konnektivi-
tetsanalys av ängs- och betesmark använd appen Kristianstads och Bromölla kommun 
vid figur 14. Dessa marker utgör viktiga inslag som bör värnas och bevaras från andra 
marknadskrafter och visar vart och/eller potentialen för sammanlänkade stråk som 
sträcker sig över kommungränserna.  

 Områden för reträttmark av strandsandskog har utpekats baserat på markanvändning, 
jordarter och landskapskonnektiviteten i landskapet. För konnektivitetsanalys av sand-
tallskog använd appen Kristianstads och Bromölla kommun vid figur 15. Yngre barr- 
och blandskogar anses ha en stor potential att utveckla liknande värden som de skogar 
som försvinner med klimatförändringen, givet tid och rätt brukande.  

 Områden för återskapande av våtmark har utpekats baserat på områden som historiskt 
varit våtmarker, bland annat med hjälp av dagens båtnadsområden och jordarter, ni-
våskillnader i landskapet som visar på sänkor samt markanvändning.  

 Områden för kantzoner längs vattendrag har även pekats ut då dessa kan hindra den 
ökade belastningen av närsalter och föroreningar som klimatförändringarna tros skapa. 
Kantzoner ökar även förutsättningar för trädplantering vilket kan beskugga vattendrag 
vilket gynnar de kallvattensarter som hotas samt utgör spridnings/reträtt vägar.  

 

2.2.3 Klimatanpassning av kulturmiljöer 

Det kulturhistoriska värdet är något befintligt som behöver bevaras in i framtiden, en framtid som 
förändras och där varje generation har sina värderingar och gör sina val. Att bevara något för 
framtiden bör därför göras med ”varsamhet genom minsta möjliga åtgärd och att välja anpass-
ningsåtgärder som är reversibla” (Riksantikvarieämbetet, 2014b). Beredskap måste finnas både 
för långsamma och snabba skadeförlopp. Den långsamma klimatpåverkan kräver systematisk 
övervakning för att upptäckas i tid. Förebyggande arbete som rådgivning, riskanalyser och 
underhåll är viktigt för att undvika och mildra skador för kulturarv (Riksantikvarieämbetet, 
2014c). 
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Många av de värden som vi finner i naturmiljöerna längs kusten har skapats genom mänskligt 
brukande. Det gäller: 

 hävdade strandängar,  

 slåttrade våtmarker och  

 de strandtallskogarna som planterats för att skydda de bakomliggande jordbruksmarkerna 
mot sanddrift.  

Dessa kulturlandskap har höga kulturhistoriska värden knutna till historien på platsen och tider 
som varit. Reträttmark och återskapande genom återupptagen och ökad hävd på historiska platser 
kan vara en möjlighet till bevarande av kulturvärden som annars riskerar att gå förlorade med 
klimatförändringarna.  
 
Klimatanpassning av samhällen kommer till mycket stor del påverka klimatanpassningen av det 
bebyggda kulturarvet. Det beror  

 dels på att det bebyggda kulturarvet ofta ingår i övrig bebyggd miljö och att insatser för 
klimatanpassning därför kommer handla om hela bebyggelsen och inte enbart det kulturhi-
storiska värdet, och 

 dels på att klimatanpassningen av övrig bebyggd miljö kan ge en indirekt klimatpåverkan 
på kulturhistoriska värden.  

Kopplingen till havet är väsentligt för många av de kulturhistoriska värdena längs Hanöbukten. 
Det finns därför en risk att erosionsskydd eller skydd mot stigande havsnivå utgör en avgränsning 
mot havet som påverkar denna koppling. På liknande sätt finns en risk för att det kulturhistoriska 
värdet försvinner vid reträtt/flytt av en kulturhistoriskt värdefull byggnad då värdena ofta är 
knutna till platsen.  
 
Ett exempel är Ålabodarnas starka koppling till kusten. Vad vore Ålaboden utan tillgången och 
närheten till havet? Havet är källan till dess ursprung och stranden är platsen för dess båtar och 
hängen, torkställningar för nät och hommor (Ålakustens ryssja) (se figur 6). En flytt av en Ålabod 
bort från havet innebär att det kulturhistoriska värdet skulle gå förlorat. Ett erosionsskydd riskerat 
att bryta den havsnära kopplingen och/eller påverka natur- och rekreationsvärden. 
 
Länsstyrelsen i Skåne län (2011a) skriver att ”det ändå kan bli nödvändigt med småskaliga skydd 
för kulturarv som anses särskilt viktiga att bevara.  Istället för att skydda kulturarvet mot havet 
och erosionen på platsen det står kan det bli tvunget att i undantagsfall flytta det till en säkrare 
miljö.” För det bebyggda kulturarvet är det troligtvis bara aktuellt att flytta byggnader med ett 
högt historiskt värde i sig. Byggnadsminnen skulle genom sitt höga kulturhistoriska värde och 
skyddsnivå kunna vara det som i första hand prioriteras av kulturhistoriska byggnader som hotas 
av klimatförändringar. Vilket skydd som skulle bli aktuellt för hotade byggnadsminnen längs 
Hanöbukten beror på vad hotet består av: 

 om det ingår i ett samhälle som också det kräver skydd och  
 vad omgivande regelverk tillåter.  
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En förflyttning av de mest kulturhistoriskt värdefulla bodarna till en högre belägen plats nära 
havet skulle även kunna övervägas. 
 

 
Figur 6: Ålabod med dess närhet till havet och fisket. För 360-sphere använd appen Kristianstad och Bromölla 
kommun för att läsa in bilden ovan.  
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3. Resultat  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Den totala fördel-
ningen av dagens markan-
vändning inom 3km från 
dagens strandlinje. 
 

Dagens markanvändning för Hanöbukten, 3 km in från dagens strandlinje, består till stor del av 
åker, skog och betesmarker (figur 7). Den flacka kusten har ett högt värde i form av sin landskaps-
bild och den nära känsla till havet som detta skapar. Den låga nivåskillnaden gör att skillnader i 
havsnivå på grund av klimatförändringen kommer att få stor inverkan på markanvändningen inom 
en relativt nära tidshorisont. I figur 8/tabell 6 redovisas andelen av de olika markanvändningarna 
som kommer att vara permanent under vatten år 2100 baserat på 1 m havsnivå höjning, samt 
andelen som kommer att vara berörda av tillfälligt höga havsnivåer på 3 meter. Hur detta, samt 
övrig klimatpåverkan, kommer att påverka natur- och kulturmiljöer längs Hanöbukten redovisas 
med hjälp av en risk- och sårbarhetsanalys av Bromölla och Kristianstads Naturvårdsplaner och 
Kulturmiljöprogram.  

 

 
Figur 8/tabell 6: Andel (%) och i tabellen hektar (ha) av Hanöbuktens markanvändning som försvinner eller påverkas 
vid +1 m, röd, eller +3 m, snedlinjer, havsnivåhöjning enligt Länsstyrelsens översvämningsmodell (2014a). 
Markanvändningen baseras på marktäckedata (Naturvårdsverket). Observera att värdena är exkl. erosion.  
 

 1 m (ha) 1-3 m (ha)
Åkermark inkl. frukt 
och bärodling 244 1046

Barrskog  21 73
Blandskog inkl.hygge 
och ungskog 27 119

Lövskog 79 80

Betesmark 295 370

Busksnår 50 25

Gräsmark 0 4

Våtmarker 144 50

Tätort och industri 3 61
Mindre orter och 
fritidsbebyggelse 2 201
Urbana grönområden, 
fritidsanläggningar 11 95
Stränder, dyner och 
sandslätter 15 7

Berg i dagen <1 <1
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3.1 Klimatpåverkan och anpassning av Naturvårdsplaner 

Figur 9/tabell 7: Påverkan på Bromölla och Kristianstads kommuns naturvårdsplaner av +1 m respektive +3 m 
havsnivåhöjning enligt Länsstyrelsens översvämningsmodellering (2014a). Procentsatsen är beräknad utifrån arean  
av respektive område som befinner sig inom kustzonen på 3 km. Observera att den kombinerade effekten av höjd 
havsnivå och ett högt flöde i Skräbeån och Helgeån samt erosion inte ingår i dessa värden. Därför anges inga värden 
för Skräbeån. 
*    exklusive arean som idag är hav  
**  arean för större delar av öarna tillkommer.  
***Delar av arean ingår även i andra områden i naturvårdsplanerna.  

I kommunernas naturvårdsplaner finns områden utpekade som har särskilt höga naturvärden. 
Värdena finns där utförligt beskrivna. Genom att applicera den förväntade havsnivåhöjningen på 
+1 m framgår det att stora delar kommer att vara permanent under havet år 2100 (figur 9/tabell 7). 
Stora ytor kommer även vara direkt översvämningspåverkade under situationer med höga 
vattenstånd på +3 m. Andra klimateffekter kommer också att påverka dessa naturmiljöer. Ett 
försök till en samlad bild av klimatpåverkan för kommunernas naturvårdsplaner redovisas därför 
här nedanför med hjälp av en risk- och sårbarhetsanalys (se Metod och material). Enbart de 
områden som påverkas av översvämningsmodelleringarna ingår i analysen. Klimatpåverkan på 
Helgeå redovisas inte separat då denna inte utgör ett eget område i naturvårdsplanen utan ingår i 

1 m  (%) 1-3 m  (%)

Skräbeån 
Underlag 

saknas 
Underlag 

saknas 

Kusten* 17** 38** 

Fårabäck-Tosteberga 12 35 

Rinkaby skjutfält 0,3 7 

Yngsjön 87 7 

Yngsjö 71 7 

Friseboda 1 17 

Nyehusen 11 67 

Gropahålet <1 28 

Glansabovägen <1 32 

Flintabacken 10 7 

Äspet 10 14 

Norre Fälad 67 33 

Egeside 90 2 

Pulken 84 7 

Åhus-Juleboda*** 3 23 

Juleboda-Rigeleje 0 2 
Julebodaån-

Blåherremölla 0 12 
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flera olika områden. Risker som framkommit för Skräbeån och Julebodaån kan till viss del anses 
gälla även för Helgeå. 

Naturområden redovisas utifrån landskapsindelningen från Bromöllas översiktsplan (2014). Denna 
är baserad på planeringsunderlaget Natur, Kultur och Rekreation i Bromölla kommun (2012) och 
är en plattform för vidareutveckling av naturvård, biologisk mångfald, naturturism, kulturvård och 
exploatering i Bromölla kommun. Landskapstyperna är uppdelade utifrån naturliga förutsättningar 
samt landskapsbilds-karaktäristiska drag och utmärker sig från varandra och omgivande områden. 
En beskrivning för respektive landskapstyp finns utförligare beskrivet i Natur Kultur och 
Rekreation i Bromölla kommun (2012). Då klimataspekten behöver ingå som en förutsättning i 
den plattformen har en liknande indelning gjorts för kusten i Kristianstad kommun inom detta 
projekt (figur 10). Detta är inte en fullgjord landskapsanalys utan behöver som sådan vidareut-
vecklas bland annat i medverkan av intressenter. 

 

 

Figur 10: Landskapsanalysen visar större sammanhängande områden av liknande karaktär. Baserad på Natur, Kultur 
och Rekreation i Bromölla kommun (2012) och utvecklad för att även gälla Kristianstads kust. 
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3.1.1 Kusten med strandängar: Kusten  och Fårabäck – Tosteberga  

”Längs med kustlinjen breder Skå-

nes enda skärgård ut sig med ett rikt 

och skyddsvärt fågelliv. Området 

utgör en långgrund och flack morän-

kust med renspolade block i brän-

ningszonen. De magra och blockrika 

markförhållandena innanför strand-

linjen, i kombination med områdets 

långa beteskontinuitet, har gett upp-

hov till ett karaktäristiskt kustland-

skap med höga natur- och kulturvär-

den.” 

 
Figur 11: Förslag på klimatanpassnings-
ytor för områdena Kusten och Fårabäck-
Tosteberga i Bromölla och Kristianstad 
kommuns naturvårdsplaner. I kartan 
syns även förlusten av strandängar vid 
en stigande havsnivå. För metodkartor se 
bilaga 1. 

 

Höjning av medelhavsnivån förutspås år 2100 att lägga 17 % av Kusten (73 ha) permanent under 
vatten och 12 % (105 ha) av Fårabäck-Tosteberga (figur 8/tabell 7). Detta gör att områden som 
idag har höga värden som häcknings- och rastplats för fågel, värdefull flora, kulturbete och 
vattenrening kommer att försvinna i havet. Dessa värdefulla miljöer har skapats genom den direkta 
påverkan från havet med saltstänk, tillfälliga högvatten, höga grundvattennivåer och långvarig 
hävd. Denna påverkan från havet kommer att följa med strandlinjen i och med havsnivåhöjningen 
och att extremväder förväntas bli mer vanligt förekommande. För Kusten och Fårabäck-
Tosteberga innebär detta att ytterligare 38 % respektive 35 % kommer att vara översvämmat i 
perioder då havsnivån når 3 m över dagens nivå (figur 9/tabell 7). Hur de tillfälliga översvämning-
arna kommer att påverka landskapet och möjligheterna för dagens havsnära habitat att sprida sig 
inåt land beror bland annat på: 

  tidpunkt, varaktighet, återkomsttid och hastigheten på förändringen,  
 den individuella möjligheten för arterna som bygger upp habitatet att sprida sig samt  
 de omgivande förutsättningarna, exempelvis kulturhävd och exploatering.  

Dagens öar kommer successivt att hamna under havsnivån. Vid tillfälliga översvämningar på 3 m 
översvämmas de helt. Istället bildas nya öar, var någonstans beror på höjdnivåer, jordlager och 
geologiskt underlag samt erosionsförhållanden. Kusten består av morän och är inte särskilt 
erosionskänslig, däremot har viss ackumulation av sand från områden belägna söderut konstaterats 
(SGI, 2008). Nya öar skulle successivt kunna ersätta dagens värden i form av viktiga häckningslo-
kaler men det är oklart i vilken mån dessa skapas. Häckningslokalerna kan även ersättas på 
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fastlandet under förutsättning att mänsklig störning och landlevande rovdjur begränsas motsva-
rande som för dagens öar.  

Sträckan längs moränkusten är skyddad bland annat som riksintresse för naturvård, Natura 2000 
område och landskapsbildsskydd. Detta innebär att inget skydd mot stigande havsnivå som kan 
påverka naturmiljöns gynnsamma bevarandestatus får vidtas (MB 7 kap. 7-29 §). Hårda skydd är 
inte önskvärda som åtgärd för att bevara natur- och kulturvärden då dessa värden är beroende av 
den naturliga påverkan från havet. Åtgärder för att hindra havsnivån skulle även rent tekniskt 
innebära orimligt stora åtgärder. För att hantera den antagna förlusten av habitat med den stigande 
havsnivån anses därför möjligheter till reträttmark krävas om man vill bevara de höga värdena.  

Geologin och markanvändningen i anslutning till området Kusten i Bromölla utgör ingen tydlig 
barriär för spridningen av habitatet. Däremot kan Edenrydsvägen och bebyggelsen längs denna 
samt höjdskillnaden på motsatt sida vägen innebära en barriär för naturlig spridning. Söder om 
Nymölla och längs Tostebergakusten är marken flackare inåt land och den är mindre bebyggd. Det 
skapar bättre spridningsförutsättningar (figur 11). Geologin ändras här från morän till mer inslag 
av sand. Reserverad mark inom detta område skulle därför inte helt motsvara den miljö som går 
förlorad i området Kusten men kan utvecklas till en miljö med motsvarande höga värden inom 
flora, fauna och kulturlandskap. Att reservera anpassningsytor i det flackare området kring 
Tosteberga kommer i framtiden att vara väsentligt för strandängarnas fortlevnad. Vid ett längre 
tidsperspektiv än år 2100 finns nämligen en hög risk för en coastal-squeeze av strandängarna längs 
Edenrydsvägen. Påverkan på spridningsmöjligheter från vägar och utdikning, och hur detta i så 
fall skulle kunna avhjälpas bör undersökas vidare för detta område.  

Igenväxning är tillsammans coastal-sqeeze de största riskerna för områdena. Det framkommer i 
risk- och sårbarhetsanalysen (tabell 8). En längre vegetationsperiod och ökad tillgång på 
näringsämnen förväntas ge en kraftigare tillväxt på de magra strandängarna. Den än mer 
begränsade störningen från is och snö på vegetationen kan också bidra till den ökade tillväxttak-
ten. Igenväxning är redan idag ett av de största hoten för den värdefulla flora och faunan på grund 
av minskad/ändrad betesdrift. Områdets historia av långvarig hävdad mark är grunden till att de 
höga värdena har utvecklats. Eventuellt skulle delar av igenväxningstakten kunna begränsas 
genom oftare förekommande störningar i form av översvämningar, förändrad nederbörd, torka, 
brand etc. Ett större behov av hävd för att hindra igenväxning anses dock bli väsentlig för att 
bevara dagens värden. För den fysiska planeringen borde en utökning av kantzoner och brukandet 
av jordbruksmarken diskuteras för att hindra näringsämnen och bekämpningsmedel att nå de 
näringsfattiga markerna vid kusten vid en ökad ytavrinning. 
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Tabell 8: Analyserad sårbarhet inför klimatförändringar för områdena  Kusten och Fårabäck-Tosteberga i Bromöllas 
kommun (2012) och Kristianstad kommun (2015b). 1=viss exponering, 2=exponering, 3=exponering och förstärker 
dagens hot”. + eller – står för om förändringen anses bli positiv eller negativ ur natursynvinkel. Kursiv visar åtgärder 
inom fysiskplanering som berörs inom denna rapport. För utförligare beskrivning se Metod och material. 

Direkta klimateffekter  Exponering Känslighet Påverkan Möjlig anpassning 

Förlängd vegetationssäsong  3  Hög Igenväxning (-) Ökad hävd 

Utbredningsområde 
Underlag 
saknas 

 Underlag 
 saknas 

Förflyttning av habitat 
Konnektivitet med internat-
ionellt perspektiv 

Invasivaarter, skadegörare 
Underlag 
saknas 

 Hög 
Ändrade konkurrensförhållan-
den 

 

Minskad snö, is, tjäle  1  Låg Vasstillväxt   

Ökad tillgång på  
näringsämnen  

3  Hög Igenväxning, övergödning (-) 
Åtgärder jordbruk, ökad 
hävd, kantzoner, anpass-
ningsyta strandäng 

Land permanent under vatten 2  Hög Förlust av habitat (-) Anpassningsyta strandäng 

Höjd grundvattennivå  2  Låg Försumpning (+/-)   

Saltvatteninträngning 1  Låg Störning av vegetation (+/-)  

Erosion  1  Låg Eventuell påbyggnad av sand  
Ev. utredning av förore-
ningsrisker 

Förändrat nederbördsmönster  2  Hög Störning av vegetation (+/-) 
Anpassat vattenuttag, 
anpassad betning 

Torka  2  Hög 
Störning av vegetation (+/-) 
Uttorkning av kärr under sä-
song (-) 

Anpassat vattenuttag, 
anpassad betning 

Bränder 2  Låg Störning av vegetation (+/-)  

Stormar 2  Låg Störning av vegetation (+/-)  

Översvämning 2  Låg Störning av vegetation (+/-) 
Ev. utredning av förore-
ningsrisker 

Värmeböljor 2  Låg Störning av vegetation (+/-)  
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3.1.2 Å och vattensystem: Skräbeån och Julebodaån   
”Skräbeån kännetecknas av ett strömmande flöde 
genom jordbrukslandskapet mellan Årup och 
Nymölla. Det är en artrik miljö med ett antal käns-
liga och hotade arter i bottenfaunan, exempelvis 
havsöring och den starkt hotade rödlistade arten 
tjockskalig målarmussla.”  

 

 

 

 

Figur 12: Förslag på klimatanpassningsytor i form av 
utvecklad kantzon och anläggande av svämplan längs 
Skräbeån. I figuren ses en havsnivå på +1 m och +3 m 
samt ett 100-årsflöde i Skräbeån, men dock inte den 
kombinerade effekten av detta. För metodkartor använd 
appen Kristianstad och Bromölla kommun för att läsa in 
bilden till vänster. 
 

”Julebodaån rinner i en dalgång omgiven av ett 
varierat natur‐ och kulturlandskap med alkärr, 
ädellövskog och hävdade betesmarker. Ån har ett 
näringsrikt men rent och klart vatten med rik 
bottenfauna och är ett viktigt vattendrag för  
både havsvandrande och stationär öring.”  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Förslag på klimatanpassningsytor i form av 
utvecklade kantzoner längs Julebodaån. I figuren ses en 
havsnivå på +1 m och +3 m, men dock inte den 
kombinerade effekten av ett ökat flöde. 
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Risk och sårbarhetsanalysen (tabell 9) visar att försämrad vattenkvalitet, högre vattentemperatur 
och låg vattenföring under sommarmånaderna kan vara de största hoten mot Skräbeåns och 
Julebodaåns värden. Översvämningar riskerar att: 

 skapa bräddning av avlopp och försämra funktionen för enskilda avloppsanläggningar,  

 frigöra markföroreningar samt  

 orsaka ras och skred. 

 
Urlakningen av aluminium, humus och näringsämnen från omkringliggande mark riskerar att öka, 
än mer om omgivande mark har brunnit. Årsmedelvattenföringen i de skånska åarna väntas 
minska med cirka 5 procent och vattenföringen i vattendragen förändras över året (Kristianstads 
kommun, 2015a). Ökad vinternederbörd ökar flöden i vattendragen och ytavrinning. Sommartid 
kan medelvattenföringen i vattendragen minska med cirka 30 procent fram till år 2100 (Kristian-
stads kommun, 2015a). Detta kommer att ändra förutsättningarna för fiskar och andra vattenle-
vande organismer. För klimatanpassning behövs ett avrinningsområdets perspektiv. Den samlade 
belastningen på vattendraget, både i form av vattenföring och vattenkvalitet, behöver överblickas 
och hanteras. En utvidgning av kantzonen längs åarna (figur 12 och 13) kan här ge flera positiva 
effekter (se Metod och material). 

En höjning av medelhavsnivån på + 1 meter ger en nivåhöjning i Skräbeån upp till bron i Nymölla 
(figur 12). Detta ingår i det som idag är zonen för tillfälliga högvatten och kommer därav inte 
påverka areal i någon större utsträckning, men innebär en påtagligare influens av saltvatten. För 
Julebodaån visas en begränsad påverkan av havsnivåhöjning. Då översvämningsmodelleringarna 
som ligger till underlag för denna rapport inte innehåller eventuella kombinationseffekter där 
havsnivå möter avrinning från land har heller inte detta kunna ingått i denna utredning (se Metod 
och material).  

Genom att studera höjdnivåerna längs Skräbeån kan man se att ett större svämplan kommer att 
bildas vid en nivåhöjning i Skräbeån på 3-5 meter. Detta skapar goda förutsättningar för att 
skapa/återskapa våtmarker (figur 12). Området som utpekas som möjlig anpassningsyta för 
svämplan avvattnas av dikningsföretag idag. Beroende på uppdämningseffekter från avrinning och 
havsnivå kan en eventuell återskapning av våtmark mellan Bromölla och Nymölla jämna ut flödet 
nerströms och bidra till skyddet mot tillfälliga översvämningar i Nymölla. 
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Tabell 9: Analyserad sårbarhet inför klimatförändringar för områdena Skäbeån och Julebodaån i Bromölla kommun 
(2012) och Kristianstad kommun (2015b). 1=viss exponering, 2=exponering, 3=exponering och förstärker dagens 
hot”. + eller – står för om förändringen anses bli positiv eller negativ ur naturmiljösynvinkel. Kursiv visar åtgärder 
inom fysisk planering som berörs inom denna rapport. För utförligare beskrivning se Metod och material. 
Direkta  
klimateffekter 

Expone-
ring 

Känslig-
het 

Påverkan Möjlig  
anpassning 

Förlängd vegetationssäsong - -  - 

Utbredningsområden 
Underlag 
saknas 

Hög 
Missgynnar kallvattenarter/gynnar 
varmvattensarter (+/-)  

Utvecklad kantzon Konnek-
tivitet med internationellt 
perspektiv 

Invasiva arter 
Underlag 
saknas 

Underlag 
saknas 

  

Minskat snötäcke 1 Låg Dagens vårflod bedöms låg påverkan  

Ökad tillgång på  
näringsämnen  

3 Hög Övergödning (-) 
Utökade kantzoner  
Åtgärder jordbruk   

Land permanent under 
vatten 

1 Låg 
Befintlig flodfåra och flodbanksve-
getation påverkas 

Utökade kantzoner 

Höjd grundvattennivå  1 Låg Försumpning (+)  

Saltvatteninträngning 2  Låg  Störning på arter (+/-)   

Erosion , skred och ras  1* Låg 
Vattenkvalitet, grumling (-) 
Störning flodbanksvegetation (+/-) 

Ev. utredning av förore-
ningsrisker 

Förändrat neder-
bördsmönster  

2 Hög Ändrad vattenföring över säsong (-) 
Anpassningyta svämplan 
Anpassat vattenuttag 

Torka  2 Hög Lägre vattenföring (-) Anpassat vattenuttag 

Bränder 1 Hög 
Försämrad vattenkvalitet (-) Bris-
tande koninuitet vid förlust av värde-
träd (-) 

Veteranisering och  
kontinuitetsplan för värde-
träd 

Stormar 1 Låg 
Störning flodbanksvegetation (+/-) 
Bristande koninuitet vid stormfäll-
ning av värdeträd (-) 

Veteranisering och  
kontinuitetsplan för värde-
träd 

Översvämning  2 Låg 
Försämrad vattenkvalitet (-) 
Störning flodbanksvegetation (+/-) 

Utökade kantzoner 
Ev. utredning av förore-
ningsrisker 

Värmeböljor 2 Hög Missgynnar kallvattenarter (-) Utvecklad kantzon 

* Erosionsrisken längs Skräbeån bedöms vara låg, med undantag för passagen vid E22, se Larsson (2012).  
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3.1.3 Helgeåns svämmarker: Äspet, Pulken, Egeside, Norre fälad, Yngsjö  
och Yngsjön  

”Äspet utgör ett strandnära dynkomplex 

med lagun- och revelområde. Innanför 

kustdynerna fanns tidigare sjöar och 

omfattande våtmarker som under lång 

tid utnyttjades för slåtter. Genom skif-

tena har området dikats och torrlagts 

men det finns fortfarande omfattande 

våtmarker och sumpiga lövskogar kring 

Helge ån samt Egeside träsk.”  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Förslag på klimatanpassningsytor i 
form av svämplan längs Helgeås översväm-
ningsmarker Äspet, Pulken, Egeside, Norre 
Fälad, Yngsjö och Yngsjön i Kristianstad 
kommun (2015b). Anpassningsytan (B) 
berörs helat av en havsnivå på +3 m (A).  

Lagun- och grundvattenområdet som ger upphov till det rika fågellivet vid Äspet ser ut att utökas 
på översvämningsmodelleringarna med 1 m havsnivåhöjning, men inte försvinna (figur 14). 
Modellen tar dock inte hänsyn till erosion och då underlaget för Äspet tillstora delar består av sand 
kan erosion av driftvallen förväntas och området förvandlas till hav. Erosion är idag synligt söder 
om naturområdet Äspet med en viss sandpåbyggnad inom naturreservatet söder ifrån. Denna 
sandförflyttning kan ändras med en ändrad havsnivå. Därför är en generell uppskattning av 
erosionszonen 50 m vid en höjning av havsnivån på 1 m.  

Äspet utgör troligen ett ekosystembaserat skydd mot erosion, höga vågor, vindskydd och skydd 
mot sanddrift gentemot bakomliggande bebyggelse och Åhus. Äspet utgör ett Natura 2000-område 
vilket innebär att strandfodring inte är möjlig inom området (med hänvisning till strandfodring i 
Ystad och Ängelholms kommun). Hårda skydd mot erosion är heller inte önskvärda som åtgärd 
för att bevara naturvärdena då dessa värden är beroende av den direkta närheten till havet. 
Vegetationen längs driftvallen samt tall- och ädellövskogar inom området begränsar erosionen, om 
än oklart till vilken grad. Bevarandet av vegetationen i området är därför av stort värde för 

A 

B
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klimatanpassning av samhället. Detta berör hanteringen av obebyggda detaljplaner och skapandet 
av villaträdgårdar i området (se vidare Kristianstads kommun, 2011b).  

Övriga översvämningsområden för Helge å kommer med tiden att övergå från dagens sötvatten-
miljö till en marin brackvattenmiljö. Potentiellt skulle ett större lagunområde liknande den vid 
Äspet kunna bildas på naturlig väg. Utvecklingen av en lagun är beroende bland annat på hur 
erosionsbenägen marken är i de tallbeklädda dynerna längs kusten. Då hela området är baserat på 
sandigt material kan en generell förlust av 50 m antas men en utförligare utredning behövs. Ett 
hårt kustskydd/invallning skulle här göra att naturmiljön möter en hårdgjord mur istället för att 
utveckla en grund havsvik.  Åtgärder för att hindra både havsvatten och förhöjt grundvatten skulle 
efter en viss nivå bli rent tekniskt orimligt och innebära stora åtgärder i form av pumpning och 
vallar. Här finns istället en potential till en naturlig positiv utveckling i överensstämmighet med 
biosfärsområdet och ramsarområdet.  

Den permanenta höjningen av havsnivån kommer att påverka stora delar av Pulken (84 %), 
Egeside (90 %), Norre Fälad (67 %) samt Yngsjö (71 %) och Yngsjön (87 %) (tabell 7). Då man 
även inkluderar höjningen av de tillfälliga översvämningarna kommer vissa av områdena vara helt 
översvämmade. Dessa områden är regelbundet översvämmade idag då de ligger belägna under 
högvattennivån och de höga värdena i områdena är direkt kopplade till detta. Dagens artrika 
fågellokaler och fuktängar kommer att försvinna eller få förändrad kvalitet med den grunda 
havsvik som kan bildas upp mot Kristianstad. Dessa våtmarker har istället en potential att förflytta 
sig och utöka sin utbredning då storleken av framtida svämplan ökar över dagens åkrar. Möjliga 
reträttmarker för miljöerna är utpekade i klimatanpassningsytorna för svämplan figur 14. 
Historiskt har dessa omgivande marker varit sjö, Egeside sjön, eller översvämningsmarker till 
Helgeå. Dikningsinsatser i landskapet har gjort att dessa svämmarker har krympt och området är 
idag jordbruksmark. Möjligheten och lönsamheten att vidhålla avvattningen och dessa 
jordbruksmarker i framtiden kommer att påverka områdets utveckling.  

Risk och sårbarhetsanalysen visar att, förutom havsnivån, kan en försämrad vattenkvalitet och låg 
vattenföring vara det största hotet mot värden längs Helge å och dess omgivande översvämnings-
marker. För klimatanpassning behövs ett avrinningsområdes perspektiv. Den samlade belastningen 
på vattendraget, både i form av vattenföring och vattenkvalitet, behöver överblickas och hanteras. 
Jordbruksarealen i området domineras av sandiga jordar vilket medför ökad risk för läckage och 
erosionsförluster av såväl växtnäring som bekämpningsmedel till yt- och grundvatten vid 
översvämningar. Områdets kustnära läge gör att dessa följder även påverkar havsvattnet i 
Hanöbukten. I de delar av området som odlas intensivt behöver incitament skapas för mindre 
bekämpningsmedelsintensiv odling och mindre läckagebenägna växtföljder (se Länsstyrelsen i 
Skåne, 2007b). En utvidgning av kantzonen från jordbruk längs ån kan här ge flera positiva 
effekter (figur 30). I översiktsplanen för Kristianstad (2013) finns områden kring Åhus utmarke-
rade som rekreation längs Helge å. Dessa marker kan knytas ihop med en utökad kantzon och ett 
utökat biosfärsområde. 
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Tabell 10: Analyserad sårbarhet inför klimatförändringar för Äspet, Pulken, Egeside, Norre fälad, Yngsjö pch 
Yngsjön (Kristianstads kommun, 2015b). 1=viss exponering, 2=exponering, 3=exponering och förstärker dagens 
hot”. + eller – står för om förändringen anses bli positiv eller negativ ur naturmiljösynvinkel. Kursiv visar åtgärder 
inom fysiskplanering som berörs inom denna rapport. För utförligare beskrivning se Metod och material. 
 
Direkta 
 klimateffekter 

Expone-
ring 

Känslig-
het 

Påverkan Möjlig  
anpassning 

Förlängd vegetationssäsong 2 Låg Ökad igenväxning  (-) Ökad hävd 

Utbredningsområden 
Underlag 
saknas 

Underlag 
saknas 

Missgynnar/gynnar 
kall/varmvattenarter(+/-) 

Utvecklade kantzoner 
Konnektivitet med inter-
nationellt perspektiv 

Invasiva arter 
Underlag 
saknas 

Underlag 
saknas 

  

Minskat snötäcke, is tjäle 1 Låg Ökad vass (har dock minskat idag) Skörd av vass  

Ökad tillgång på närings-
ämnen  

3 Hög Igenväxning (-), övergödning (-) 
Utvecklade kantzoner 
Åtgärder jordbruk, ökad 
hävd  

Land permanent under 
vatten 

2 Hög 
Förlust av habitat, förändrat habitat 
(+/-) 

Anpassningsyta svämplan 

Höjd grundvattennivå  1 Låg Försumpning (+)  

Saltvatteninträngning 2 Låg  Saltvattenpåverkan idag  

Erosion , skred och ras  
1-2 (främst 
vid kusten) 

Låg-Hög 
Försämrad vattenkvalitet, grumling (-) 
Störning/förlust av habitat (-) 

 

Förändrat neder-
bördsmönster  

2 Hög Ändrad vattenföring över säsong (-) Anpassat vattenuttag 

Torka  2 Hög Torka  (-) 
Anpassat vattenuttag, 
anpassat bete 

Bränder - -   

Stormar 2 Låg  Vindfällen (+) 
Varierad ålder, struktur 
och trädslag på skogen 

Översvämning  2 Låg 
Störning på arter (+/-) ex. beroende på 
om häckningssäsong eller ej. 

Anpassningsyta svämplan 

Värmeböljor 2 Hög 
Missgynnar kallvattenarter (-) 
Torka (-) 

Ökad skuggning 
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3.1.4 Mosaikmarker (ung.): Rinkaby skjutfält, Nyehusen, Flintabacken  och 
Juleboda-Rigeleje  

”Delvis flacka, delvis småkuperade 

sandområden med intressant vegetation 

och sporadiskt förekommer tall- och 

lövskogsdungar. Marken består av 

ogödslade naturbetesmarker. Rinkaby 

skjutfält utgör ett extremt artrikt område 

med mer än 150 rödlistade arter.”  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Förslag på klimatanpassningsytor 
för hagmark för områdena Rinkaby skjutfält, 
Nyehusen, Flintabacken samt Juleboda-
Rigeleje i Kristianstad kommuns naturvårds-
plan (2015b).  För konnektivitetsanalys av 
ängs- och betesmark använd appen Kristian-
stads och Bromölla kommun för att läsa in 
figuren till vänster. 

 

Av Rinkaby skjutfält påverkas endast 0,3 % direkt av 1 m havsnivåhöjning. Däremot befinner sig 
området på flygsand, mellansand-grovsand vilket gör att kusterosion pågår kontinuerligt (SGI, 
2008). Tillfälliga översvämningar som enligt översvämningsmodelleringen går in på 7 % av 
Rinkaby skjutfält skulle kunna ta med sig mer material ut i havet. 50 m är här satt som en generell 
uppskattning av erosionen. Områden med liknande geologi i anslutning till dagens skyddade 
marker redovisas som anpassningsytor för hagmark i figur 15. Förutsättningarna för de artrika 
markerna av den sällsynta naturtypen sandstäpp inom Rinkaby skjutfält skapas delvis av dagens 
låga nederbörden och påverkan från hög tempertur på sommaren. Miljön kan därför antas besitta 
viss kapacitet till anpassning för fler och längre värmeböljor, i vilken utsträckning är dock oklart. 

Förändringen för områdena Nyehusen, Flintabacken, Juleboda-Rigeleje är delvis en del i 
utvecklingen av en grund havsvik som beskrivits ovan under 3.1.3, de skyddsvärda habitaten av 
skiljer sig dock från våtmarksområdena. Förlusten av dagens artrika torrängs- och sandgräs-
hedsvegetation, genom den permanenta havsnivåhöjningen, erosion och de utökade svämplanen, 
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behöver utvecklas på andra platser. Liknande värden finns eller kan återskapas exempelvis kring 
mosaiklandskapen i båda kommunerna bland annat på de marker som ingått i ängs- och betes-
marksinventeringen (Jordbruksverket, 2013). Hur betesmarker är placerade i landskapet påverkar 
möjligheter till spridning. En konnektivitetsanalys (se bilaga 1) ligger till grund för utpekandet av 
klimatanpassningsytorna för hagmark i figur 15.  

Vid risk- och sårbarhetsanalysen (tabell 11) framkommer även en tydlig risk för kvalitetsförsäm-
ring via ökad igenväxning. Reserverad mark för reträtt för dessa miljöer, det vill säga de utpekade 
anpassningsytorna för hagmark, behöver därför kompletteras med utökad och/eller återupptagen 
hävd. Dessa marker befinner sig även på en höjdnivå över havet vilket gör de mer lämpade för 
bebyggelse än mer lågt liggande områden varför en reservation av dessa för klimatanpassnings-
syften kan beröra exploateringsintressen. 

Tabell 11: Analyserad sårbarhet inför klimatförändringar för områdena Rinkaby skjutfält, Nyehusen, Flintabacken, 
Juleboda-Rigeleje i Kristianstads kommuns (2015b). 1=viss exponering, 2=exponering, 3=exponering och förstärker 
dagens hot. + eller – står för om förändringen anses bli positiv eller negativ ur naturmiljösynvinkel. Kursiv visar 
åtgärder inom fysisk planering som berörs inom denna rapport. För utförligare beskrivning se Metod och material. 

Direkta klimateffekter  Exponering Känslighet Påverkan Möjlig anpassning 

Förlängd vegetationssäsong  3 Hög Igenväxning (-) Ökad hävd 

Utbredningsområde 
Underlag 
saknas 

Underlag 
saknas 

Förflyttning av habitat (-) 
Konnektivitet med inter-
nationellt perspektiv 

Invasiva arter 
Underlag 
saknas 

Underlag 
saknas 

  

Mindre snö, tjäle, is, minusgrader 1 Låg Igenväxning (-)  

Ökad tillgång på näringsämnen  3 Hög 
Konkurrensförhållande, 
igenväxning (-) 

Åtgärder jordbruk, ökad 
hävd 

Land permanent under vatten 1-2 Hög Förlust av habitat Anpassningsyta hagmark 

Höjd grundvattennivå  1 Låg Försumpning (+/-)   

Saltvatteninträngning 1 Låg Störning (+/-)  

Erosion 1-2 Låg 
Störning/förlust av habitat 
(+/-) 

Utred ev. skyddsvegetat-
ion och strandfodring 

Förändrat nederbördsmönster  2 Låg 
Störning av vegetation 
(+/-) 

 

Torka  1 Låg 
Störning av vegetation 
(+/-) 

Anpassad betning 

Bränder 1-2 Låg 
Störning av vegetation 
(+/-) 

Anpassad skogsskötsel 

Stormar 1 Låg Vindfällen (+/-) 
Varierad ålder, struktur 
och trädslag på skogen 

Översvämning  1-2 Låg-Hög 
Störning av vegetation 
(+/-) 
Kvalitetsförändring   

 

Värmeböljor 2 Låg 
Störning av vegetation 
(+/-) 
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3.1.5 Sandskog: Åhus-Juleboda, Glansabovägen, Gropahålet  och Friseboda  

”Sanddynlandskap i direkt anslutning till 

Hanöbukten med aktiva strandprocesser 

och dynbildningar. I områdena finns 

ovanliga naturtyper bundna till sand. 

Tallskogen vittnar om forna tiders mar-

kanvändning och tallskogens skydd mot 

sanddrift.”  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Förslag på klimatanpassningsytor i 
form av reträttmarker för strandtallskog för 
områdena Åhus-Juleboda, Glansabovägen, 
Gropahålet, Friseboda i Kristianstad kom-
muns (2015b). För konnektivitetsanalys av 
sandskog använd appen Kristianstads och 
Bromölla kommun för att läsa in figuren till 
vänster. 

Risk och sårbarhetsanalysens visar en högre exponering för stormar, bränder, torka och tillfälliga 
översvämningar för områdena (tabell 12). Känsligheten för sandtallskogens naturvärden inför 
detta bedöms dock vara relativt sett låg. Det beror på att död ved anses vara en bristvara i området 
och naturliga störningar som skulle skapa detta inte enbart är av ondo. Tallen anses även vara ett 
av de trädslag som kommer att klara av klimatförändringarna förhållandevis bra, exempelvis då 
det klarar både torka och fukt samt har en hög krona vilket minskar känsligheten för brand 
(Skogsstyrelsen, 2007). Tall som står i vindutsatta lägen idag har även utvecklat ett rotsystem som 
kan parera vinden.  

Översvämningsmodelleringarna visar en låg förlust för Åhus/Juleboda, Glansabovägen, Gropahå-
let och Friseboda (3-1%) vid 1 meter höjning av havsnivån (tabell 7). En tillfällig höjning på 3 
meter skulle dock kunna innebära att en yta på ytterligare 23 %, 32 %, 28 % respektive 17 % blir 
översvämmad för de individuella områdena (tabell 7). Då geologin består av flygsand och 
sanddyner kommer effekten av detta i stor utsträckning bero på hur erosionsbenägen och stabil 
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denna kuststräcka är 2. Potentiellt skulle en form av lagun naturligt kunna bildas med en grund 
havsvik innanför som löper upp mot Kristianstad (se vidare 3.1.3). Detta skulle innebära en 
kvalitetsförändring av området men inte nödvändigtvis en förlust av värden. Delar av tallskogen 
skulle kunna blir stående kvar på dessa revlar, i vilket fall under en tid, och då utgöra skydd för 
innan liggande miljön. I det fall tallskogen försvinner bildas en grund havsvik, även denna med 
andra värden än de vi ser idag.  

Bevarande av strandskogen för bakomliggande bebyggelse är viktigt inte minst för dess eko-
systemtjänst som motverkar sandflykt, erosion, vind- och stormskydd. En begränsning av 
bostadsutbyggnad inom dessa tallskogsdyner är nödvändigt för denna skyddande ekosystemtjänst 
ska bestå. Detta överensstämmer och förstärker ställningstagandet i rapporten Kustnära-
Tätortsnära (Kristianstads kommun, 2011b) att begränsa utbyggnationen och berör områden med 
obebyggda tomter som är planlagda för bostäder.  

Strandtallskogen på sanddyner längs Åhuskusten är utsatt för klimatförändringarnas krafter och 
kommer minska i utbredning. Värdena i den strandtallskog som försvinner och/eller förändras med 
den stigande havsnivån skulle till viss del kunna skapas i skogar längre inåt land allt eftersom 
kustlinjen förflyttas, se klimatanpassningsytor för sandskog i figur 16. Områden med tallskog och 
blandskog på sand som idag innehåller lägre värden än dagens strandtallskogar kan, med tid, rätt 
skötsel och anpassning för rekreation, utveckla motsvarande värden (värden som finns beskrivna 
ibland annat Kristianstads kommun 2015b och 2011b). I ett mellankommunalt perspektiv skulle 
sandskogen i Gualöv kunna utgöra en del av reträttmarken. Denna har idag höga värden som 
närrekreationsområde men förutom Pestbacken så är naturvärdena ganska triviala. Potential finns 
dock för utveckling av höga värden (Bromölla kommun, 2012). Hur sandtallskogarna är placerade 
i landskapet påverkar möjligheter till spridning. En konnektivitetsanalys till grund för utpekandet 
av dessa anpassningsytor (bilaga 1). Konnektivitet till de äldre strandskogarna är viktigt då de 
utgör en spridningskälla till de yngre skogarna, detta är ännu en anledning till att stärka skydden 
av dagens strandtallskogar.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
2 Planer finns på att utreda stabiliteten för Åhuskusten m.h.a. medel från Formas och SGI 



~ 41 ~ 

 

 

Tabell 12: Analyserad sårbarhet inför klimatförändringar för områdena Åhus-Juleboda, Glansabovägen, Gropahålet 
och Friseboda i Kristianstads kommun (2015b). 1=viss exponering, 2=exponering, 3=exponering och förstärker 
dagens hot. + eller – står för om förändringen anses bli positiv eller negativ ur naturmiljösynvinkel. Kursiv visar 
åtgärder inom fysiskplanering som berörs inom denna rapport. För utförligare beskrivning se Metod och material. 
Direkta 
klimateffekter  

Expone-
ring 

Känslig-
het 

Påverkan 
 

Möjlig 
anpassning 

Förlängd vegetationssäsong  2 Hög 
Igenväxning av sandmar-
ker 

Planerad störning 

Utbredningsområde/Klimatzon 
Underlag 
saknas 

Underlag 
saknas 

Förflyttning av habitat (-) 
Konnektivitet med internationellt 
perspektiv 

Invasiva arter 
Underlag 
saknas 

Underlag 
saknas 

   

Minskat snö, tjäle, is 1 Låg   

Ökad tillgång på näringsämnen 1 Hög 
Konkurrensförhållanden, 
igenväxning (-) 

Planerad störning 

Land permanent under vatten 2 Hög Förlust av habitat (-) 
Klimatanpassningsytor sandskog 
Utred ev.strandvegetation 

Höjd grundvattennivå  1 Låg Försumpning (+/-)   

Saltvatteninträngning 1 Låg Störning av vegetation (+/)  

Erosion (skred/ras)  2 Låg-Hög Störning från erosion (+/-) 
Utred ev. strandvegetation och 
sandfodring 

Förändrat nederbördsmönster  2 Låg 
Störning av vegetation? 
(+/-) 

 

Torka  1 Låg 
Störning av vegetation? 
(+/-)  

 

Bränder 2 Låg Störning (+/-) Anpassad skogsskötsel 

Stormar 2 Låg Vindfällen (+/-) Anpassad skogsskötsel 

Översvämning  2 Låg 
Kvalitetsföränd-
ring/habitatsförändring (+/-
) 

 

Värmeböljor 2 Låg Störning (+/-)  

  



~ 42 ~ 

 

 

3.2 Klimatpåverkan och anpassning av Kulturmiljöprogrammen 

Kulturlandskapet 
I kommunernas kulturmiljöprogram (Bromölla kommun, 2012 och Kristianstads kommun, 1993) 
finns områden utpekade som har särskilt höga kulturhistoriska värden (figur 16). Värdena finns 
där utförligt beskrivna. Genom att applicera den förväntade havsnivåhöjningen på +1 m framgår 
att stora delar kommer att vara permanent under havet år 2100 (tabell 13). Stora ytor kommer även 
vara direkt översvämningspåverkade under situationer med höga vattenstånd på +3 m (tabell 13). 
Återkomsttid, djup och varaktighet på översvämningar påverkar utkomsten för dessa värden. 
Erosionen kan även orsaka förluster eller skador på dessa miljöer.  

 

Figur 17/Tabell 13: Områden i de kommunala kulturmiljöprogrammen för Kristianstad och Bromölla kommun (1993 
och 2012) som påverkas av havsnivåhöjning (+1 m) och tillfälliga översvämningar (+3 m) enligt Länsstyrelsens 
översvämningsmodellering (Länsstyrelsen i Skåne län, 2014a). Procentsatsen är uträknad utifrån arean av respektive 
område som befinner sig inom kustzonen på 3km. Observera att den kombinerade effekten av höjdhavsnivå och ett 
högt flöde i Skräbeån och Helgeå inte är framgår samt att erosion inte ingår i dessa värden. ** den totala arean är inkl. 
den delen av Edenrydsvägen som ligger inom området.    

m (%) %) 

Edenryd-Norrvång** 

Edenrydsvägen 

Nymölla 

Årup 

Tosteberga by 

Kustremsan  
Havsstränder från Fårabäck-
en till  
Gyetorp 

Norre flad 

Helgens strandmarker  
Helgens strandmarker  
(Åhus socken) 

Yngsjö kapell 

Ängagården 

Yngsjö 

Olseröd 

Blherremlla  

Gamla hus 

hus villasamhlle 
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Enbart de områden i kulturmiljöprogrammen som påverkas enligt översvämningsmodelleringarna 
ingår i risk- och sårbarhetsanalyserna nedan. Olseröd och Blåherremölla är genom sin marginella 
påverkan inte inkluderade. 

Det bebyggda kulturarvet 
I risk- och sårbarhetsanalysen av det bebyggda kulturarvet ingår de kulturhistorisk värdefulla 
byggnader från Länsstyrelsen i Skåne län (2006), Regionalt kulturmiljöprogram för Skåne (2014), 
bebyggelseregisteret (Riksantikvarieämbetet, 2015) samt byggnader som nämns i Bromölla 
kommun (2012) (figur 17). Vid en havsnivå på +3 m är 76 st. av de kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaderna påverkade (figur 18/tabell 14). Återkomsttid, djup och varaktighet på översvämning-
ar påverkar utkomsten för dessa värden. Erosionen kan även orsaka förluster eller skador på dessa 
byggnader. 79 st. byggnader som är utpekade för sitt kulturhistoriska värde ligger inom riskzonen 
på 50 m för erosion (figur 18/tabell 14).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18: Kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse i Kristianstad och 
Bromölla kommun redovisas med 
respektive skydds- eller varsamhets-
bestämmelse (Länsstyrelsen i Skåne 
län (2006), Regionalt kulturmiljöpro-
gram för Skåne (2014), bebyggelse-
registeret, Riksantikvarieämbetet 
(2015) samt Bromölla kommun 
(2012)) översvämningsmodellering 
av +1 samt +3 m havsnivå.  
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Figur 19/tabell 14: Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kristianstad och Bromölla kommun (Länsstyrelsen i Skåne 
län (2006), Regionalt kulturmiljöprogram för Skåne (2014), bebyggelseregisteret, Riksantikvarieämbetet (2015) samt 
Bromölla kommun (2012)  som påverkas av en tillfällig havsnivå 3 m (modell enligt Länsstyrelsen i Skåne län, 2014) 
samt generell erosion på 50 m. Observera att översvämningsmodelleringen inte är framtagen i kombination med hög 
avrinning. Skyddsbestämmelserna för respektive byggnad är utskriven, om inte annat gäller varsamhetsbestämmelser. 
Byggnader som omnämns i Kristianstad kommun (1993) men som saknas skyddsbestämmelser ingår ej. 

3 m havsnivå +3 m Erosion 
50 m 

Bagaren 8  1 (BM)  

Yngsjö kapell  1 (BM)  

Kvarnen Nymölla 1  

Badhytter  13  28 

Bostadshus   9 (q)  

Ekonomibyggnad  5  15 

Gästgivarbyggnad  7 (4 q)  

Industribyggnad  4 (3 q)  

Komplement 
byggnad  

4 (2 q) 
2 (q) 

Ålabod  19  34 (1 q) 

Mångfunktionell 
byggnad 

1 (q) 
 

Skolbyggnad  1 (q)  

Vandrarhem 
cigarrfabrik  

1 (q) 
 

Eldtorkningslada  3   

Torklada  3   

Gästgivaregård 1  

Yngsjö Kvarn 1  
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3.2.1 Edenryd-Norrevång och Edenrydsvägen 
”Mellan kusten och E22 utbreder sig ett öppet odlingslandskap på sandig mark med stengärdesgårdar och 
en småskalig karaktär. Här finns två större blockrika naturbetesmarker med mycket artrik flora. Själva byn 
Edenryd är en relativt välbehållen radby med kulturhistoriskt värde längs Östersjövägen, en väg som har 
varit i bruk i århundraden för transporter mellan Skåne och Blekinge. Valje fungerade som semester- och 
utflyktsort i början av 1900-talet.”  
 

 
Figur 20: Påverkan på Edenryd-Norrevång, Edenrydsvägen och byggnader i Bromöllas kulturmiljöprogram (Bromölla 
kommun, 2012) av en havsnivå höjning på +1 och +3 m samt erosionsrisk på 50 m för områden med sandigt material.   

5 % av de kulturhävdade strandängarna och betesmarken som ingår i Edenryd-Norrevång 
respektive Edenrydsvägen kommer att vara permanent under vatten vid en havsnivåhöjning på +1 
m (figur 19 och tabell 13). Ett område på ytterligare 12 % för Edenryd-Norrevång, 14 % om man 
studerar området Edenrydsvägen, kommer att påverkas av tillfälliga översvämningar som når upp 
till 3 m över dagens havsnivå (tabell 13). Radbyn Edenryd längs den medeltida byvägen ligger 
inte inom översvämningszonen för studerad tidshorisont och applicerat scenario. Bebyggelse och 
infrastruktur i den östra delen av Edenrydsvägen ser däremot ut att påverkas av översvämningar. 
Här utgör även geologin bestående av sandmaterial en ökad risk för erosion (SGI, 2008) varför en 
riskzon på 50 m antas. Klimatanpassning för detta område bör utredas i kommande studier.  

Marker med lång beteskontinuitet och särpräglad flora samt stenmurarna, röjningsrösena och 
fägatorna kommer att få en än mer kustnära karaktär och med tiden försvinna i havet. Natur- och 
kulturvärdena speglar varandra i kustlandskapet varför klimatpåverkan i form av ökad igenväx-
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ning, risken för brand och storm, och havsnivåhöjning kan ses i båda risk- och sårbarhetsanalyser-
na (tabell 8 och 15). Anpassningsåtgärderna för dessa miljöer behöver därför gå hand i hand, se 
3.1.1. Brandrisken förväntas öka med klimatförändringarna varför en analys av brandrisken är 
nödvändig. 

De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i semesterorten Valje (definierade i Bromölla 
kommun, 2012) befinner sig inte inom den generella riskzon för erosion på 50 m som appliceras i 
den här studien. Då Valjeviken är en av de platser som har hög erosions risk enligt SGI behövs en 
djupare utredning för anpassning av samhället.  

Tabell 15: Analyserad risk- och sårbarhet inför klimatförändringar för områdena Edenryd-Norrevång och 
Edenrydsvägen i Bromölla, 2013. 1=viss exponering, 2=exponering, 3=exponering och förstärker dagens hot. + eller 
– står för om förändringen anses bli positiv eller negativ ur kulturmiljösynvinkel. Kursiv visar åtgärder inom 
fysiskplanering som berörs inom denna rapport. För utförligare beskrivning se Metod och material. 

Direkta klimateffekter Exponering Känslighet Påverkan 
Möjlig 
anpassning 

Igenväxning  3 Hög Ändrad landskapsbild (-) Ökad hävd 

Permanent under havsnivå 2 Hög Förlust av värden (-) 
Klimatanpassningsytor 
strandäng inkl. hävd 

Tillfälliga översvämningar 2 Låg 
Ändrad landskapsbild /brukande, 
skador(-) 

Klimatanpassningsytor 
strandäng inkl. hävd 

Erosion  1-2 Låg-Hög 
Förlust, skador  (-) synliggörande 
av fornminnen  

Klimatanpassningsytor 
strandäng inkl. hävd 

Brand  2 Hög Förlust, skador (-) Analys av brandrisken  

Fler stormar 2 Låg Förlust, skador (-)  
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3.2.2 Nymölla  
”Skräbeån var under forntiden en viktig samfärdsled och ån blev senare även en viktig kraftkälla för 
många verksamheter. Nymölla är ett tydligt och välbevarat exempel på det tidiga 1960-talets 
stadsbyggande” 

 
Figur 21: Påverkan på Nymölla och byggnader inom Bromöllas kulturmiljöprogram (Bromölla kommun, 2012) av en 
havsnivå höjning på +1 och +3 meter samt erosionsrisk på 50 m för områden med sandigt material och Larsson 
(2012).  

En höjd havsnivå i kombination med högt flöde i Skräbeån kan innebära en uppdämning av 
flodfåran och skapa en större översvämning än det som syns i modelleringen från Länsstyrelsen i 
Skåne län (2014) och Myndigheter för samhällsbyggnad och beredskap (figur 21) (se 2.1.1). En 
översvämningsmodellering som visar på en kombination av dessa krafter är väsentlig för att göra 
en riskbedömning för samhället och uppdatera den för kulturmiljön. Förslaget på retentionsytor 
uppströms Nymölla (se 3.1.2) och dess potential att minska översvämningsrisken för Nymölla vid 
en kombination av höga flöden kan då även utredas vidare.  

I dataunderlaget som används för denna riskanalys framgår att 1 m höjning av havsnivån ger en 
höjning av vattennivån mestadels inom dagens flodfåra. Det är vid tillfälliga högvatten högre än 1 
m som samhället kan påverkas (figur 21). Bland annat framgår en risk för kvarnbyggnaden när en 
havsnivå på 3 m appliceras (figur 21). Baserat på erfarenhet är det osannolikt att ett högt flöde i 
Skräbeån skulle kunna orsaka en översvämning av kvarnbyggnaden (Lindström, 2015). Det 
beräknade högsta flödet i åarna förväntas inte heller öka, men däremot förväntas 100-års flöden bli 
vanligare.  
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Figur 22: Kvarnbyggnaden i Nymölla får sitt vatten från Skräbeån.  

Huruvida skydd mot en högre havsnivå och erosion kan utformas för kvarnen (figur 19) och för de 
kulturhistoriska värdena är beroende på klimatanpassning av övriga samhället. Eventuella skydd 
bör utformas med så liten negativ påverkan på kulturmiljön och omkringliggande naturmiljöer 
som möjligt. Erosion längs Skräbeån skulle kunna påverka dessa byggnader, för erosionsrisk se 
Larsson (2012). Risk- och sårbarhetsanalysen (tabell 16) visar att klimatanpassningen av bruket är 
viktigt, inte minst med tanke på risker för spridning av föroreningar till omgivande vatten. 
Brandrisken förväntas öka med klimatförändringarna varför en analys av brandrisken är nödvän-
dig. 

Tabell 16: Analyserad risk- och sårbarhet inför klimatförändringar för Nymölla (Bromölla kommun, 2012). 1=viss 
exponering, 2=exponering, 3=exponering och förstärker dagens hot. + eller – står för om förändringen anses bli 
positiv eller negativ ur kulturmiljösynvinkel. För utförligare beskrivning se Metod och material. 

Direkta klimateffekter Exponering Känslighet Påverkan Möjlig anpassning 

Ökad igenväxning  -  - 
Inte applicerbar på 
ortsmiljö 

 

Permanent under havsnivå Underlag saknas  Hög 
Förlust av värden 
Ändrad tillgång till 
värden 

Bör utredas   

Tillfälliga översvämningar Underlag saknas  Hög Skador på värden Bör utredas   

Erosion  
1 (Larsson, 
2012) 

 Hög 
Förlust, skador (-)  
Synliggörande av 
fornminnen 

Bör utredas   

Brand  2  Hög Förlust, skador (-) Analys av ökad brandrisk 

Storm 1  Låg Förlust, skador (-)  
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3.2.3. Årup  

”Slott med omgivande storgods-

drift, alléer, parker, förhistoriskt 

material”  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23: Påverkan på Årup inom 
Bromöllas kulturmiljöprogram 
(Bromölla kommun, 2012) av ett 
100-års flöde i Skräbeån (modell 
enligt Myndigheter för samhälls-
byggnad och beredskap). 

Av området som ingår i det kulturhistoriskt värdefulla miljön i Årup skulle cirka 12 % översväm-
mas vid ett 100-årsflöde respektive det beräknade högsta flödet i Skräbeån (modell enligt 
Myndigheter för samhällsbyggnad och beredskap) (figur 23). Stora delar av detta ingår i dagens 
naturliga flodfåra. Den värdefulla kulturmiljön med Årups slott samt den omgivande miljö i form 
av alléer och parken med mångåriga ekar skulle inte vara i översvämningszonen, troligtvis inte 
heller vid en kombinerad effekt då höjdnivåerna ligger mestadel över 5 m. Ras, skred och 
erosionsrisken längs Skräbeån har analyserat i Larsson (2012). Ett riskområde som lyfts fram är 
området där Skräbeån passerar E22. 

En risk som framgår i risk och sårbarhetsanalysen för området (tabell 17) för området är 
återföryngringen av de äldre ekarna, park- och alléträden. Återföryngringsplanen som finns för 
dessa området kan behöva ses över då klimatförändringarna innebär en ökad försvagning genom 
svamp- och insektsangrepp i kombination med fler stormar och mindre tjäle kan öka utdöende 
takten, om vatten blir stående kan även trädens rötter bli mer ytliga. Återföryngringsplaner 
diskuteras mer ingående i Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2013) och är något som generellt 
behöver tas fram för kontinuiteten av värdeträd inom kommunerna. 

Brandrisken förväntas öka med klimatförändringarna varför en analys av brandrisken är nödvän-
dig. 
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Tabell 17: Analyserad risk- och sårbarhet inför klimatförändringar för Årup (Bromölla kommun, 2012). 1=viss 
exponering, 2=exponering, 3=exponering och förstärker dagens hot. + eller – står för om förändringen anses bli 
positiv eller negativ ur kulturmiljösynvinkel. För utförligare beskrivning se Metod och material. 

Direkta klimateffekter Exponering Känslighet Påverkan Möjlig anpassning 

Igenväxning  1 Låg Ändrad landskapsbild (-) Skötsel 

Permanent under havsnivå Underlag saknas Låg Förlust av värden (-) Fortsatt utredning 

Tillfälliga översvämningar Underlag saknas Låg 
Ändrad landskapsbild 
/brukande/skador (-) 

Fortsatt utredning 

Erosion  
1-2  
(Larsson, 2012) 

Låg 
Förlust, skador (-) 
Synliggörande av 
fornminnen  

Fortsatt utredning 

Brand  2 Hög Förlust/skador (-) Analys av ökad brandrisk 

Storm 2 Hög  
Risk för bristande 
återföryngring av värdeträd 

Översikt av 
återföryngringsplan  
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3.2.4 Havsstränder från Fårabäcken till Gyetorp  samt Tosteberga by  
”Inom kustzonen har det inte 
förekommit någon permanent 
fiskelägesbebyggelse utan bara 
bodar för förvaring vid Landön 
och Tosteberga. De äldre betes-
markerna som ligger längs kusten 
har en mycket artrik flora med 
många sällsynta och hotade ar-
ter. I anslutning till detta område 
ligger Tosteberga by, en kustnära 
by med ålderdomligkaraktär.”  

 

 

 

 

 

Figur 24: Påverkan på Havsstränder 
från Fårabäck till Gyetorp samt 
Tosteberga by i Kristianstads kul-
turmiljöprogram (1993) av en 
havsnivå höjning på +1 och +3 m. 

 

12 % av de kulturhävdade strandängarna och betesmarken inom havstränder från Fårabäck till 
Gyetorp kommer att vara permanent under vatten vid en havsnivåhöjning på +1 m (figur 24 och 
tabell 13). Ett område på ytterligare 31 % kommer att påverkas av tillfälliga översvämningar som 
når upp till +3 m över dagens havsnivå (figur 24 och tabell 13). Kulturvärdena för havstränder 
från Fårabäck till Gyetorp speglas i naturvärdena utpekade i naturvårdsprogrammets område för 
Fårabäck-Tosteberga varför klimatpåverkan i form av ökad igenväxning, risken för brand och 
storm, och havsnivåhöjning är de samma (tabell 18). Marker med lång beteskontinuitet kommer 
översvämmas och tillslut hamna helt under vatten. Anpassningsåtgärderna för dessa miljöer 
behöver därför gå hand i hand, se anpassningsytor Fårabäck-Tosteberga.  

Tosteberga bodar och Landön har idag en hårdgjord hamnmiljö som utgör skydd mot dagens 
erosion och översvämningar. Genom att miljön är hårdgjord vid hamnen idag bör ett visst 
utrymme finnas för en sådan utökning utan att kultur- eller naturmiljön i omgivningen påverkas 
negativt. I anslutning till detta område ligger Tosteberga by. Här visar tillgänglig data att 12 % av 
området riskerar att påverkas vid en tillfällig höjning av havsnivån på 3 m (tabell 13). Åtgärder för 
att begränsa havsnivåhöjningen i området skulle rent tekniskt innebära orimligt stora åtgärder i 
form av invallning och pumpning. Anpassningen för dessa bebyggda områden bör utredas vidare. 
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Dikningen av området kommer troligtvis påverka möjligheten till utvecklingen av de föreslagna 
anpassningsytorna för strandängarna. 

Figur 25: För äldre bebyggelse i trä samt värdeträd kan klimatförändringen utgör en ökad risk för brand och 
stormfällen.  

Förutom havsnivåhöjningen visar risk och sårbarhetsanalysen på en ökad risk för bränder, 
exempelvis gräsbränder genom en ökad tillväxt av vegetation samt värmeböljor (tabell 18). Äldre 
bebyggelse i trä placerade nära varandra utgör en hög känslighet för den ökade gräsbrandsrisken 
(Pålsson, 2015) (figur 25). Här är det inte bara åtgärder i fysisk planering som krävs utan hur man 
brandsäkrar och förbereder ett samhälle.  Brandrisken förväntas öka med klimatförändringarna 
varför en analys av brandrisken är nödvändig. 

Tabell 18: Analyserad risk- och sårbarhet inför klimatförändringar för Havsstränder från Fårabäcken till Gyetorp 
samt Tosteberga by (Kristianstads kommun, 1993). 1=viss exponering, 2=exponering, 3=exponering och förstärker 
dagens hot. + eller – står för om förändringen anses bli positiv eller negativ ur kulturmiljösynvinkel. Kursiv visar 
åtgärder inom fysiskplanering som berörs inom denna rapport. För utförligare beskrivning se Metod och material. 

Direkta klimateffekter Exponering Känslighet Påverkan Möjlig anpassning 

Igenväxning  3 Hög Ändrad landskapsbild (-) Ökad hävd 

Permanent under havsnivå 2 Hög Förlust (-) 
Klimatanpassningsytor 
inkl. hävd 

Tillfälliga översvämningar 2 Håg 
Ändrad landskapsbild 
/brukande /skador (-) 

Klimatanpassningsytor 
inkl. hävd 

Erosion  1 Låg 
Förlust, skador (-) 
Synliggörande av 
fornminnen 

Klimatanpassningsytor 
inkl. hävd  

Brand  2 Hög Förlust, skador (-) Analys av brandrisken  

Fler stormar 2 Låg Förlust, skador (-)  
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3.2.5 Åhus (Gamla hus och Hus villasamhälle) 

”Åhus är riksintresse för kulturmiljö bland annat genom att Helgeåns utlopp har tilldragit sig 
intresse som handelsplats åtminstone sedan yngre järnålder. Villaområdet norr om järnvägen har 
ursprungligen bebyggelse från 1910- och 20-talen.”  

 

Figur 26: Påverkan på områdena Gamla hus och hus och villasamhälle (Kristainstads kommun, 1993) och byggnader 
(Länsstyrelsen i Skåne län (2006), Regionalt kulturmiljöprogram för Skåne (2014), Riksantikvarieämbetet (2015) av 
en havsnivå höjning på +1 och +3 m samt erosionsrisk på 50 m enligt SGI, 2008.  

Bebyggelse och infrastruktur i Åhus kommer att påverkas av stigande havsnivån och översväm-
ningar. En utredning håller på att tas fram där kombinationseffekten av en högre havsnivå och ett 
högt flöde i Helgeå ingår. För befintliga utredningar om havsnivåns påverkan för bebyggelsen se 
exempelvis Kristianstads kommun (2007). Klimatanpassningen av kulturmiljön måste här ses 
tillsammans med klimatanpassningar av övriga samhället. Eventuella skydd bör utformas med så 
liten negativ påverkan på kulturmiljön och omkringliggande naturmiljöer som möjligt. 

Av områdena som ingår i Kristianstads kulturmiljöplan visar dagens data att 7 % av området 
Gamla hus kommer att vara permanent under havet vid 1 m höjning, ytterligare 22 % och 32 % 
påverkas av en 3 m höjning av Gamla hus respektive Hus och villasamhälle (tabell 13). Huruvida 
skydd mot havsnivå och erosion kan utformas är beroende på klimatanpassning av övriga 
samhället. Av de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som riskerar att påverkas berörs bland 
annat byggnadsminnet Bagaren 8 (figur 19/ tabell 14). Byggnaden omfattas av ett sådant skydd 
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och besitter ett sådant värde i sig att en eventuell förflyttning skulle vara möjlig för att bevara 
värdet. Detta behöver analyseras i samband med klimatanpassning av övriga samhället. 

Förutom havsnivåhöjningen visar risk och sårbarhetsanalysen på en ökad risk för bränder (tabell 
19). Äldre bebyggelse i trä placerade nära varandra utgör en hög känslighet. Här är det inte bara 
åtgärder i fysisk planering som krävs utan hur man brandsäkrar och förbereder ett samhälle. 

Tabell 19: Analyserad risk- och sårbarhet inför klimatförändringar för områdena Gamla hus och hus och villasamhälle 
i Kristainstads kommun (1993). 1=viss exponering, 2=exponering, 3=exponering och förstärker dagens hot. + eller – 
står för om förändringen anses bli positiv eller negativ ur kulturmiljösynvinkel. För utförligare beskrivning se Metod 
och material. 
Direkta klimateffekter Exponering Känslighet Påverkan Möjlig anpassning 

Igenväxning  - - 
Inte applicerbar på 
ortsmiljö 

 

Permanent under havsnivå 2 Hög Förlust (-) Fortsatt utredning  

Tillfälliga översvämningar 2 Hög Förlust/Skador (-) Fortsatt utredning 

Erosion  - - 
Inte applicerbar på 
ortsmiljö 

 

Brand och stormskador 
Underlag 
saknas 

Hög Förlust/skador (-) Fortsatt utredning 
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3.2.6 Helge åns strandmarker, Yngsjö  och Norre Fälad  
”Vid Helge åns utlopp har kustdynerna dämt upp ett större våtmarksområde i Egeside träsk. Tidigare var 
här en sjö men då ån bröt sig igenom strandvallen vid Gropahålet 1775 sänktes vattenståndet betydligt. 
Helge å har haft stor betydelse för området. Innan ån reglerades fanns det stora strandnära slåtterängar.”  

 
Figur 27: Påverkan på Helgeåns strandmarker, Norre fälad, Yngsjö by och kapell samt Ängagården i Kristianstads 
kulturmiljöprogram (1993) av en havsnivå höjning på +1 och +3 m samt erosionsrisk på 50 m (SGI, 2008).   

Liksom för de områden inom naturvårdsprogrammet som hör till eller ligger i anslutning Helge 
åns översvämningsmarker kommer stora delar bli tillfällig eller permanent översvämmade (se 
tabell 13). Dataunderlag rörande kombinationseffekten av höjd havsnivå och höga flöden i Helgeå 
saknas i dagsläget. En utredning är under arbete i Krististads kommun och kommer att bli färdig 
under våren 2015. Påverkade områden kan eventuellt ändras med nya data som framkommer. 
Enligt äldre modeller med en kombinerad effekt men med en mindre höjning av havsnivån är det 
som nu förutspås gav en risknivå för Yngsjö by på 3,3 m.ö.h. (Kristianstads kommun, 2007). 
Detta innebär en större påverkan än 15 % (tabell 13) på byn med den ålderdomliga bebyggelse-
strukturen. Klimatanpassning av samhällen och bebyggelse behöver utredas vidare utifrån de nya 
översvämningsmodelleringarna. 

På samma sätt som beskrivs för naturvärden i Helge åns strandmarker (se 3.1.3) behöver en 
återvätning av landskapet som förstärks av klimatförändringarna inte nödvändigtvis vara negativt. 
Detta är under förutsättning att det hävdade kulturlandskap som läggs under vatten kompense-
ras/ersätts med kulturhävd i det i framtiden potentiella översvämningsområdet, se klimatanpass-
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ningsytor för svämplan i figur 30. Kulturlandskapets värden har en potential att leva vidare genom 
återupptagen hävd i de utökade svämplanen då dessa marker har en historia av detta brukande.  
Dikningsinsatser i landskapet har gjort att forna svämmarker har krypt och området innehåller idag 
bebyggelse och jordbruksmark. Möjligheten och lönsamheten att vidhålla avvattningen och dessa 
jordbruksmarker i framtiden kommer att påverka områdets utveckling3.   

För bebyggelse är det däremot en direkt risk för skada eller förlust av värden vid översvämningar. 
Denna risk är tydlig för Yngsjö kapell och Ängagården vars områden påverkas med 21 % 
respektive 94 % vid 1m och är helt påverkade vid 3 m (tabell 13). Kapellet är skyddad som 
kyrkligt byggnadsminne och en flytt för att bevara dess värden kan bli aktuellt. Klimatanpassning-
en kommer annars att handla om betydligt mer än de kulturhistoriska värdena. Strategier för 
anpassning av samhället inkluderande dess kulturvärden behöver analyseras vidare. Strategier och 
eventuella skydd av dessa bör utformas med så liten negativ påverkan på kulturmiljön och 
omkringliggande naturmiljöer som möjligt. En utredning om påverkan på natur- och kulturmiljö-
värden upp/nerströms ska föreligga. Åtgärder för att förhindra inträngning av både havsvatten och 
förhöjt grundvatten skulle efter en viss havsnivåhöjning bli tekniskt orimligt och innebära stora 
åtgärder i form av pumpning och vallar.  

Tabell 20: Analyserad risk- och sårbarhet inför klimatförändringar för Helgeåns strandmarker, Yngsjö, Norre fälad 
(Kristianstads kommun, 1993). 1=viss exponering, 2=exponering, 3=exponering och förstärker dagens hot. + eller – 
står för om förändringen anses bli positiv eller negativ ur kulturmiljösynvinkel. Kursiv visar åtgärder inom fysisk 
planering som berörs inom denna rapport. För utförligare beskrivning se Metod och material. 
Direkta 
klimateffekter 

Exponering Känslighet Påverkan Möjlig anpassning 

Igenväxning av miljöer 2 Låg Ändrad landskapsbild (-) Ökad hävd 

Permanent under 
havsnivå 

2 Hög 
Förlorade, skadade, ändrade 
värden 

Klimatanpassningsyta 
svämplan 

Tillfälliga översvämningar 2 Låg-Hög 
Ändrad landskapsbild/ 
brukande 

Klimatanpassningsyta 
svämplan 

Erosion  1 Låg 
Förlust, skador (-) 
synliggörande av 
fornminnen 

 

Brand  1 Låg Förlust, skador på värden Analys av brandrisk 

Storm 2 Låg Stormfällen (+)  

  

                                                     
3 Biosfärskontoret i Kristianstads kommun har studerat områden med invallningar 
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3.2.7 Kustremsan  
”En viktig näring sedan medeltid 
har varit ålfisket längs kusten. 
Kusten delades tidigt in i ett antal 
ålrättigheter och än idag finns 
många ålabodar kvar i detta 
system. Fiskehus och ålabodar 
står idag i omedelbar anslutning 
till stranden”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28: Påverkan på Kustremsan i 
Kristianstads kulturmiljöprogram 
(1993) av en havsnivå höjning på +1 
och +3 m samt erosionsrisk på 50 m 
(SGI, 2008).   

Då strandlinjen är bestående av sand och till viss mån rörlig, påverkas antalet procent som 
översvämmas av noggrannheten av placeringen av polygonen i Kulturmiljöprogrammet, en 
procentsatts blir därför här lätt missvisande (tabell 13). För kustremsan och ålabodarna är även 
havsnivå i kombination med erosionspåverkan ytterst väsentligt för att analysera risk- och 
sårbarhet. Enligt tidigare utredningar av erosionen för denna sträcka av kusten appliceras en 
riskzon för erosion på 50 m vid en havsnivåhöjning på 1 m (SGI, 2008). Med erosionszonen 
inkluderad skulle 6 st. av de 7 st. ålabodarna inom området påverkas (se figur 28 och 29). Utanför 
kulturmiljöområdet som kallas Kustremsan skulle ytterligare 28 st ålabodar påverkas med samma 
antagande av erosionsnivå (figur 19/tabell 14). 

Åtgärder för att begränsa erosionen skulle bidra till att bevara Ålabodarna en tid in i framtiden 
men inte för evigt. Då känslan av närhet till havet är det som ger upphov till de höga kulturmiljö-
erna som området och ålabodarna besitter riskerar åtgärder som innebär en av skärm-
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ning/avgränsning från kusten att kulturvärdet går förlorat snabbare än om det naturligt får 
försvinna i havet. Att flytta ålabodar inåt land gör även det att kontakten med havet och historia 
som är knutet till platsen förloras. En förflyttning av de mest kulturhistoriskt värdefulla bodarna 
till en högre belägen plats nära havet skulle dock kunna övervägas. Ekosystembaserade klimatan-
passningsåtgärder så som strandvegetation skulle till en viss mån kunna minska erosionsprocesser 
och därmed göra att bevarandet blir längre. Dock skulle en ökad vegetation påverka tillgänglighet-
er ner mot havet vilket är negativt för kulturvärdena samt rekreationsvärden längs kusten. Även 
naturvärden och arter knutna till öppna sanddyner/marker riskerar att påverkas negativt.  

Figur 29: Ålabod utsatt för erosion. Foto: Anders Pålsson 

Anpassningsmöjligheterna för vegetation som erosionsskydd bör utredas vidare, bland annat 
baserat på en utvärdering av de försök med kokosmattor som täckts med växtlighet vid Östra Sand 
2007. Även huruvida sandfodring är en ekonomisk och ekologisk hållbar, hur långt i framtiden 
detta går att applicera, samt vilken del av kusten som då skulle prioriteras genom ett tillfälligt 
skydd och vad som inte ska prioriteras behöver utredas för att klargöra om kommunen ser detta 
som en möjlig anpassningsåtgärd eller ej. 
 
Risk- och sårbarhetsanalysen (tabell 21) visar även en ökad brandrisk för området. Skogsbruket är 
en av de viktigaste aspekterna för att arbeta med brandrisk. Här pågår arbete på nationell och 
regional nivå men en lokal utredning saknas (Pålsson, 2015).  
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Tabell 21: Analyserad risk- och sårbarhet inför klimatförändringar för Kustremsan (Kristianstads kommun, 1993). 
1=viss exponering, 2=exponering, 3=exponering och förstärker dagens hot. + eller – står för om förändringen anses 
bli positiv eller negativ ur kulturmiljösynvinkel. Kursiv visar åtgärder inom fysisk planering som berörs inom denna 
rapport. För utförligare beskrivning se Metod och material. 

Direkta klimateffekter Exponering Känslighet Påverkan Möjlig anpassning 

Igenväxning  2 Låg Ändrad landskapsbild 
Planerad störning pågår idag för 
öppna sandmiljöer 

Permanent under havsnivå 1 Hög 
Förlust av värden 
Ändrad tillgång till 
värden 

Klimatanpassningsytor, reträtt  
 

Tillfälliga översvämningar 2 Hög 
Skador och förlust av 
värden 

Klimatanpassningsytor, reträtt 
Utred ev. strandvegetation och 
strandfodring 

Erosion  2 Hög Förlust, skador  
Klimatanpassningsytor, reträtt 
Utred ev. strandvegetation och 
strandfodring 

Brand  2 Hög  
Förlust, skador på 
värden 
 

Analys av brandrisk 

Storm 2 Låg 
Stormfällen, påverkan 
på fornlämningar 

Varierat och anpassat skogsbruk 
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4. Diskussion - Livet längs Hanöbukten år 2100 
Att klimatanpassa Hanöbukten kommer att handla om mycket mer än natur- och kulturhistoriska 
värden. Behovet av klimatanpassning av samhället och bebyggd miljö är stort och beskrivs bland 
annat i SOU 2007:60 och Regional handlingsplan för Klimatanpassning för Skåne (Länsstyrelsen 
i Skåne, 2014a). Hur detta arbete bedrivs inom kommunerna redovisas bland annat i översiktspla-
nerna (Bromölla kommun, 2014 och Kristianstads kommun, 2013) samt Klimatanpassningsstrate-
gin för Kristianstads kommun (2015, under remiss). Länsstyrelsen (2014) skriver att”det inte 
alltid är önskvärt att till varje pris bibehålla kusten som den är idag då konsekvenserna för andra 
värden kan bli alldeles för stor. Med bakgrund av detta finns det ett behov att diskutera kostnaden 
och nyttan i de strategier och åtgärder som föreslås.”  

4.1 Klimatanpassningsytor för natur och kulturmiljöer 

Planerad reträtt anses vara ett kostnadseffektivt sätt att värna om både naturvärden och allmänhet-
ens tillgång till kustnära områden (se 2.2 och 4.2). Tanken är att naturen ska kunna retirera inåt 
land i takt med att strandlinjen förflyttas.  Mark inåt land behöver reserveras för att möjliggöra 
detta. De föreslagna klimatanpassningsytorna visar områden där detta kan vara aktuellt (figur 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 30: Förslag på möjliga 
klimatanpassningsytor. Områden är utpekade 
utöver befintliga naturvårdsplaner. För mer 
detalj se 2.2 och 3.  
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Flera av de åtgärder som anpassningsytorna medför finns även med bland de prioriterade 
åtgärderna för att bevara och utveckla Skånes natur- och kulturvärden inom miljömålsarbetet, 
exempelvis restaurera och återskapa våtmarker, kantzoner och särskilt värdefulla natur- och 
kulturmiljöer (programperioden 2012–2016) (Länsstyrelsen i Skåne län, 2012b).  

Anpassningsytorna kräver plats i den fysiska planeringen men vad reservation för klimatanpass-
ningsytor innebär är ännu inte definierat. En utredning måste göras gällande vad som måste till för 
att anpassningsytorna ska kunna fungera som reträttmarkför habitat och vattenretention, denna 
frågeställning lyfts även visuellt i figur 4. En utredning behövs även i vilken mån utvecklingen av 
anpassningsytorna kan samsas med befintlig markanvändning och framtida planer för verksamhet 
och bebyggelse.  

I Bromölla kommun berör föreslagna klimatanpassningsytor verksamhetsområden inom 
översiktsplanen (2014) (figur 31). För Kristianstad kommer redan bebyggda områden behöva 
hantera de förändrade förutsättningarna av stigande havs- och grundvattennivåer samt erosion, 
bland annat inom klimatanpassningsytorna för svämplan och strandängar (figur 32). För vissa 
delar finns även obebyggda detaljplaner som berör arbetet med klimatanpassning. Prioritering av 
värden och framtida aktiviteter i områden behöver göras. Valen måste baseras på vad som är 
långsiktigt hållbart, behovet/värdet at ekosystemtjänster i framtiden samt vad som är tekniskt 
möjligt.  

Figur 31: Verksamhetsområden i Bromöllas 
översiktsplan som berörs av de föreslagna 
klimatanpassningsytorna. 

 

 

Figur 32: Redan bebyggda områden och planerade 
utvecklingsområden kommer att beröras av 
klimatförändringarna och/eller de föreslagna 
klimatanpassningsytorna.  
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4.2 Värdet av ekosystemtjänster i framtiden 

Ekosystemtjänster har lagt grunden för livet längs Hanöbukten. I framtiden kommer behovet av 
ekosystemtjänster så som rening av vatten, pollinering, bördig jord, rekreation etc. att bestå, till 
viss del kommer behovet även att ändras och värdet av vissa ekosystemtjänster att öka4.  

”Att bevara förmågan att producera ekosystemtjänster blir särskilt viktigt i skenet av de förändringar som 

sker i samband med ett förändrat klimat”.  (Naturvårdsverket, 2010) 

Ett exempel är att jordbruksmarken i Skåne förväntas bli än mer värdefull när klimatet försämrar 
förutsättningarna för matproduktion i andra delar av Europa och världen, samt användningen av 
biobränslen ökar (Hall et al., 2015). Med tanke på de framtida osäkerheterna rörande behov av 
jordbruksmark, teknikutveckling och klimatförändring är det viktigt att inte omöjliggöra ett 
framtida brukande. Vid bebyggelse på jordbruksmark förstörs förutsättningarna för odling och 
åtgärden blir därmed irreversibel. Ny bebyggelse och infrastruktur på jordbruksmark borde därför 
undvikas i största möjligaste mån inom båda kommunerna. Av klimatanpassningsytorna i figur 30 
är flertalet på befintlig jordbruksmark. Genom att utveckla klimatanpassningsytorna så kvaliteten 
på jordbruksmarken består är systemet reversibelt och brukandet kan ändras om detta skulle vara 
önskvärt. För att kunna utnyttja den högre temperaturen för en ökad matproduktion krävs även ett 
fungerande pollineringssystem varför värdet på mosaikmarker och kantzoner till jordbruket ökar. 
Se exempelvis anpassningsytor för ängs- och hagmark i figur 30 som skulle kunna utgöra en del 
för att säkra detta. Kvaliteten på det omgivande landskapet spelar även en väsentlig roll. 

Konnektivitet är viktigt för ett resilient ekosystem som är nödvändigt för att producera många av 
de ekosystemtjänster som vi är i behov av.  I den samlade bilden av viktiga områden och stråk för 
biologisk mångfald i Region Skåne, 2011, pekas stora delar av kuststräckan inom Kristianstads 
och Bromöllas kommun ut som kärnområde. Den här studien har vidare identifierat några viktiga 
stråk längs Hanöbuktens kust: De blå stråken, Stråket av sandtallskog samt De långsträckta 
strandängarna med hjälp av landskapsanalysen, se 3.1 (figur 10). De blå stråken syns i Å och 
vattensystemen samt Helge åns svämmarker. Stråken av strandtallskog representeras av sandsko-
garna. De långsträckta strandängarna finns i det som namnges Kusten.  

Natur-, kultur- och rekreationsvärdena inom stråken finns utförligare beskrivna inom Bromölla 
kommun (2012), Kristianstads kommun, 2015b och 1993). Här nedanför lyfts några av de 
ekosystemtjänster fram som dessa stråk genererar. Hotbilder, men även vissa möjligheter, för 
dessa stråk framkommer av risk- och sårbarhetsanalysen av naturvårdsplanerna och kulturmiljö-
programmen (3.1 och 3.2). De föreslagna anpassningsytorna (figur 30) är tänkta att bidra till 
bevarande, kvalitetshöjande och utveckling av potentialen inom dessa stråk 

                                                     
4 ”Fungerande ekosystem är en förutsättning för mänskligt liv och total värdet blir därför mycket högt, snarast oändligt, och därmed svårt att 
integrera i beslutsanalyser. Att införa ett marknadsvärde på en ekosystemtjänst implicerar att det går att handla med tjänsten, att den är utbytbar 
och att det finns en marknad.... En stor osäkerhet när det gäller värdering av ekosystemtjänster är hur vi skall ta hänsyn till värdet för framtida 
generationer. Det hindrar inte att en ekonomisk värdering av ekosystemtjänster är ett effektivt instrument i vissa situationer.”  (Hall et al. 2015) 
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4.2.1 De blå stråken  

Med varmare, längre och mer frekventa värmeböljor kommer behovet av havets svalka att bli 
större under sommarmånaderna. Värdet på kantzoner och våtmarker som renar vattnet på vägen 
till havet kommer därför att stiga. Algblomningar å andra sidan sänker rekreationsvärdet och 
minskar intäkterna från Hanöbuktens stränder. Just ökade algblomningar på grund av en 
försämrad vattenkvalitet är en av de framträdande riskerna i risk- och sårbarhetsanalysen för 
Hanöbukten (se 3.1). Kostnaden av förlorade intäkter för Hanöbuktens turism på grund av 
försämrad vattenkvalitet värderades till 50-75 miljoner kronor per år i en rapport av Havs- och 
vattenmyndigheten (2013).  

Risken för den försämrade vattenkvaliten och kvantiteten påverkar livet i vattendragen, sjöar och 
hav. Som jämförelse uppskattas kostnaden av förlorade intäkter för Hanöbuktens livsmedelspro-
duktion enbart i form av torsk och ål på grund av försämrad vattenkvalitet värderades till 2-3,5 
miljoner per år Havs- och vattenmyndigheten (2013).  

Skräbeån är landets sydligaste reproduktionslokal för havsvandrande sik vilken är en kallvattenart 
som bedöms påverkas negativt av klimatförändringen (Olsson et al., 2012). En utveckling av 
kantzonerna kan tillsammans med andra åtgärder bidra till att bevara kallvattenarter en lite längre 
tid men vattendragen kommer i framtiden erbjuda andra typer av fiskar. Kantzoner och upp-
strömsarbete är viktiga även på lång sikt för att bevara en god vattenkvalité i ett förändrat klimat. 
Initiativ till utveckling inom dessa områden finns redan i exempelvis Skräbeåns vattenråd. 

Kristianstadsslätten har ett tydligt ekonomiskt beroende av naturens översvämningsskydd i form 
av våtmarker och vegetation då dessa upprätthåller grund- och ytvattnets kvantitet och kvalitet. 
Som jämförelse uppskattas det årliga samhällsekonomiskavärdet av ekosystemtjänster för rent 
vatten ifrån Vombsjön vara ett nyttovärde på 1,6 miljarder kronor (Svenskt vatten, 2014). För 
Mälaren uppskattas detta värde till 127 miljarder kronor (Svenskt vatten, 2014). Försämrad 
vattenkvalitet och begränsad tillgång på grundvatten är en risk som framkommer i klimatanpass-
ningsstrategin (Kristianstads kommun, 2015).  

De blå stråken är av stort intresse bland annat för sina höga värden inom rekreation. Här 
uppmärksammas till exempel fågelskådning, vandring och fiske (se figur 34). Dessa värden 
kommer att förändras av en höjd havsnivå men inte nödvändigtvis enbart negativt. Den grunda 
havsvik som kommer bildas över bland annat Pulken, känd för sin transkådning på våren, kommer 
göra att vattennivån successivt blir för djup för dagens arter (figur 33). Däremot kommer dessa 
svämplan, om de tillåts, att expandera på den före detta sjöbottnen (figur 30). Möjligheten och 
lönsamheten att vidhålla avvattningen och dessa jordbruksmarker i framtiden kommer att påverka 
områdets utveckling. Områdets höga värden för fågelskådning har därför en potential att utvecklas 
och utökas i omliggande områden. Initiativ till utveckling av dessa områden i harmoni med de 
förändringar som förestår finns tagna i och med biosfärsområdet. Vandringsleder längs de blå 
stråken behöver i framtiden en annan sträckning men så länge som dessa är flexibla och inte 
hårdgjorda borde detta kunna följa med den utveckling som sker. Bredare kantzoner längs 



~ 64 ~ 

 

 

vattendragen ger även utrymme för detta och kan utgöra länkar mellan befintliga och föreslagna 
rekreationsområden (Kristianstads kommun, 2013). 

Figur 33: Tranorna som rastar vid Pulken är ett besöksmål om våren som lockar många besökare. Våtmarkerna 
genererar även flera andra ekosystemtjänster så som vattenrening och vattenretention. Med klimatförändringen 
kommer havsnivån skapa för djupt vatten för tranorna vid nuvarande lokal, habitatet behöver därför möjlighet att 
retirera. För 360-sphere använd appen Bromölla och Kristianstad för att läsa in bilden ovan.  
 
De föreslagna anpassningsytorna i figur 30 kan minska de risker och hot som beskrivs ovan. Vårt 
behov av naturen som en kolsänka för att begränsa klimatförändringarna har blivit extremt tydlig 
på senare år vilket höjer värdet på våtmarker som kan lagra kol. Att odla på organogen jordbruks-
mark (ofta före detta våtmarker) innebär istället ett utsläpp av växthusgaser. En planerad skötsel 
av de utpekade anpassningsytorna är därför avgörande för om flera positiva aspekter ska uppnås. 
Dessa åtgärder ligger i linje med miljömålen, framför allt Myllrande våtmarker, Levande 
vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt djur- och växtliv, God vattenstatus och Giftfri miljö. 

4.2.2 Stråk av strandtallskog  

Stranden 
De ekonomiska intäkterna för Hanöbukten är förutom vattenkvalitet även beroende av tillgången 
till Skånes längsta sandstrand. Rekreation vid vatten och tätortsnära vattenområden möjliggör en 
mängd aktiviteter. Mälarens badplatser har uppskattats till ett värde av 2,8 miljarder kr/år 
(Morrison, 2009). Risk- och sårbarhetsanalysen visar att den höjda havsnivån i kombination med 
den tillkommande erosionen riskerar att begränsa tillgängligheten till kusten (figur 34, men jämför 
även med befintlig bebyggelse i figur 32). Detta kan ses redan idag vid Östra Sand och Snickarha-
ken där kusten ”kläms” mellan havet med dess erosion och den bakomliggande bebyggelsen (figur 
2 och 35). Det blir därför än tydligare med klimatförändringarna att planera för att säkerställa 
allmänhetens tillgång till dessa ytor för i framtiden. Det innebär bland annat att begränsa byggande 
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längs kusten som kan komma att påverka framkomligheten samt skapa nya strukturer som 
sammanbinder områden genom att minska mängden barriärer. 

 
”Klimatförändringar och stigande 

havsnivåer hotar att utplåna strand-

skyddet i vissa delar och det finns 

risk att bebyggelse och annan infra-

struktur istället kommer att utgöra 

den framtida strandlinjen. Därmed 

skulle allmänheten förlora tillgången 

till kusten och djur- och växtliv bli 

undanträngt. Detta går redan att se 

på vissa platser i Skåne där erosion-

en ätit upp sandstranden och havet 

går direkt upp till tomtgräns.”    

Länsstyrelsen, 2014. 

 

 

 

 

Figur 34: Påverkan från havsnivå-
höjning +1 m och +3 m på rekre-
ationskartan baserad på Bromölla 
kommun, 2013, Kristianstads 
kommun, 2012 och 2013b. 

 

Strandskyddsreglerna som är till för att möjliggöra ett rörligt friluftsliv och gynna biologisk 
mångfald kan indirekt fungera som en buffertzon för erosion, översvämningar, och andra 
kustrelaterade problem då de reglerar strandnära byggande. Strandskyddsreglerna är idag inte 
anpassade till platsspecifika förutsättningarna eller förändringar som kommer att ske över tid. På 
erosionsbenägna marker och låglänta marker kan exempelvis en havsnivåhöjning på +1 m gå in 
flera 100-tals meter över nuvarande landyta medan det på andra håll, med fastare underlag och 
större nivåskillnader, bara tar en marginell yta i anspråk. Att utveckla strandskyddet så att det i 
praktiken värnar om det rörligt friluftsliv och biologisk mångfald är därför nödvändigt, det måste 
även anpassas för att vara tillämpligt med den förändring som vi ser i framtiden.  
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Figur 35: Riskområden söder för costal-squeez vid Snickarhaken, Äspet. För 360-sphere använd appen Bromölla och 
Kristianstad för att läsa in bilden ovan 
 

Sandskogen 
”De sandiga kustnära markerna har tidigare främst utnyttjats för bete och virkesuttag. Under 1600 och 
1700-talen blev påverkan så omfattande att ett nästan trädlöst landskap skapades. Detta medförde en 
omfattande sanddrift som även påverkade de innanförliggande jordbruksbygderna påtagligt. Först under 
1800-talet lyckades sanddriften hejdas genom omfattande skyddsplantering av främst tall.”  (Länsstyrelsen 
i Skåne län 2001).  
 

Det skydd mot sandflykt för de bakomliggande odlingsmarkerna, samt det vind- och erosions-
skydd som kustens vegetation och tallskogar står för idag är ekosystemtjänster som vi utnyttjar 
och som vi kommer värdera än högre i framtiden med frekventare stormar. De tallplanterade 
dynerna uppvisar här en kulturhistorisk anpassning till de naturgivna förutsättningarna. Att 
begränsa bebyggelsen och bevara den befintliga strandtallskogen är därför väsentligt.  
 
Förslagna anpassningsytor i figur 30 har potentialen att i framtiden kunna erbjuda delar av de 
ekosystemtjänster som vi idag uppskattar av den strandtallskog som kan försvinna med en 
stigande havsnivå. Detta på nya platser allt eftersom strandlinjen kommer att förändras och dagens 
strandskog kommer att försvinna i havet. Även vårt behov av naturen som en kolsänka har blivit 
tydlig på senare år för att begränsa klimatförändringarna. Detta höjer värdet på skogar som kan 
lagra kol. Att avverka skogar innebär istället ett utsläpp av växthusgaser och kan göra att natur- 
och rekreationsvärden som tagit lång tid att skapa försvinner (figur 36). En planerad skötsel av de 
utpekade anpassningsytorna är därför avgörande för om flera positiva aspekter ska uppnås, även 
för utvecklandet av höga natur-, kultur- och rekreationsvärden. Dessa åtgärder ligger i linje med 
åtgärder inom miljömålen, framför allt Ett rikt djur- och växtliv och Levande skogar. 
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Figur 36: Avverkning i de föreslagna anpassningsytorna för sandtallskog lyfter frågan vad reserverad mark för 
klimatanpassning innebär. För att den här skogen ska kunna utveckla lika höga värden som dagens strandtallskog 
besitter och ersätta denna när i takt med havsnivåhöjningen krävs planerad skötsel och anpassat brukande. 

4.2.3 De långsträckta strandängarna 

De stora strandbetade markerna med lång historisk hävd som sträcker sig mellan Bromölla och 
Kristianstads kommun är en de mest värdefulla ängs- och betesmarkerna för Skåne (Region 
Skåne, 2012).  

”Det traditionella odlingslandskapet dvs. åker- betes och ängsmarksarealer med 
landskapselement som gärdsgårdar, enskilda träd och åkerholmar har ett estetiskt och 
kulturarvsrelaterat värde för många människor. Dessa innehåller användarvärden i form av 
rekreation men också estetiska värden och existens- och arvsvärden. Studier som genomförts visar 
att betalningsviljan för att bevara det svenska odlingslandskapet uppgår till 1 062 kr per person 
och år (Drake, 1992) eller totalt 5,7 mdkr per år (Hasund, 1998).” (Naturvårdsverket, 2012b)  

Sträckan med betade strandängar fyller även en rad andra funktioner som livsutrymme för arter, 
vattenrening och skydd mot översvämning. Då marken är mycket låglänt riskerar stora delar att 
översvämmas och tillslut upptas av havet. För att motsvarande miljö ska ha möjlighet att utvecklas 
på de föreslagna anpassningsytorna (figur 30) behöver inte bara området avsättas för den 
utvecklingen utan kulturhävden behöver följa med reträtten. En annan risk som tydligt framgår för 
både floran och tillgängligheten är den ökade igenväxningstakten, denna kräver utökad hävd på 
befintliga marker redan idag.  

De långsträckta strandängarna riskerar att även drabbas av coastal-squeeze. Detta uppskattas ligga 
längre fram i tiden än för de mer erosionsbenägna stränderna i söder. Dagens bebyggelse vid 
Nymölla och Valje kommer att under den tidshorisont som studeras att bryta av det grönstråk som 
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idag löper längs kusten då havet stiger (se 3.1.1). Begränsningen i kustens grönstråk gäller främst 
under tillfälliga översvämningstillfällen. Närmast föreligger risken vid Valje som är beläget på 
sandigt underlag. I Bromölla finns politiska beslut angående en begränsning av utbyggnationen 
söder om Edenrydsvägen (Översiktsplan 2014 Bromölla kommun), med hänsyn till kommande 
klimatförändringar stödjer denna rapport detta beslut.  

Förslagna anpassningsytor i figur 30 har potentialen att i framtiden kunna erbjuda de ekosystem-
tjänster som vi idag uppskattar av de långsträckta strandängarna fast på nya platser och med ett 
mellankommunalt perspektiv. Vårt behov av naturen som en kolsänka för att begränsa klimatför-
ändringarna har blivit extremt tydlig på senare år vilket höjer värdet på betesmarker som kan lagra 
kol. En planerad skötsel av dessa de utpekade anpassningsytorna är därför avgörande för om flera 
positiva aspekter ska uppnås, även för utvecklandet av höga natur-, kultur- och rekreationsvärden. 
Anpassningsåtgärderna ligger här i linje med bland annat miljömålet Ett rikt växt- och djurliv där 
Kristianstads kommun bl.a lyfter vikten av att bevara strandängar (Kristianstads kommun, 2015c).  

4.3 Fortsatt integrerat anpassningsarbete  
 

Många hot mot natur och kulturmiljöer finns redan i dag men kan komma att bli mer vanliga eller 
få större konsekvenser med ett förändrat klimat. För att hantera detta behövs ett målinriktat och 
långsiktigt arbete inom samhällets alla områden. Naturvård och kulturmiljövård inte är ett isolerat 
specialområde utan berör många samhälleliga frågeställningar och institutioner. Frågorna blir 
därmed ett gemensamt ansvar för olika kommunala förvaltningar tillsammans med bland annat 
statliga myndigheter, markägare och företag.   

Det bedrivs också ett omfattande förebyggande arbete på flera håll i samhället. Inom kommunerna 
påverkas klimatanpassningsarbetet i hög grad av uppströmsarbete inom kommunala vatten- och 
avloppsplaner, förorenad mark och giftfri miljö, vattenreglering eller villkor för utsläpp till 
vatten5, samt jordbruk och skogsbruk. En detaljanalys av vart mer resurser behövs till befintliga 
förvaltningar för att inkludera klimatets förändrade förutsättningar bör vara ett nödvändigt steg i 
det fortsatta arbete. I Klimatanpassningsstrategin för Kristianstad (2015) lyfts ett fortsatt integrerat 
klimatanpassningsarbete. Behovet av liknande strategier finns även för Bromölla kommun.   

Att arbeta med att begränsa den indirekta klimatpåverkan är viktigt för det fortsatta arbetet då 
denna påverkan anses få en större betydelse för natur- och kulturmiljöer än den direkta. Det 
samma gäller övriga hot mot natur- och kulturmiljöer. En del av detta är en analys av klimatför-
ändringarnas påverkan på rekreation och rekreationens indirekta klimatpåverkan på natur och 
kulturmiljöer.  
 

                                                     
5 Utforma villkor för miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter med hänsyn till miljöpåverkan i ett förändrat klimat. Vid vattenreglering 
eller villkor för utsläpp till vatten från miljöfarliga verksamheter utformas villkor med hänsyn till förändrat klimat, t.ex. perioder med sänkt 
lågvattenflöde, ökat högvattenflöde, samt mer intensiva skyfall. Eftersom det finns stor osäkerhet i framtidsscenarier för såväl skyfall som 
tillrinning till vatten- drag är det ofta lämpligt med tidsbegränsade villkor. Vid behov, initiera omprövning av äldre tillstånd. (Länsstyrelsen i Skåne 
län, 2011) 
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I risk- och sårbarhetsanalyserna (se 3.1 och 3.2) har behovet av fortsatta utredningar lyfts som 
berör flera delar av klimatanpassningsarbetet än natur- och kulturmiljöer, exempelvis:  

 Kombinationseffekten av ett högt flöde och en högre havsnivå 

 Förhöjd brandrisk 

 Förorenade områden och miljöfarliga verksamheters risk- och sårbarhet för havsnivåhöjning-
ar, översvämningar, erosion, skred och ras6 

 Stabiliteten vid erosion av Åhuskusten och Valjeviken 

 Utvärdering av inplanerad vegetation på stranden i Östra Sand 

 Kristianstads kommun behöver utreda huruvida sandfodring är en ekonomisk och ekologisk 
hållbar anpassnings metod, samt hur långt i framtiden detta går att applicera. Beroende på 
utfallet från utredningarna behövs ett politiskt ställningstagande rörande vilken del av kusten 
skulle i så fall prioriteras ett tillfälligt skydd och vad som inte ska prioriteras.  

4.3.1 Ställningstagande i den fysiska planeringen 

”Det är inte alltid samhällsekonomiskt försvarbart eller ens genomförbart att skydda allt i en 
kommun. Det finns dock en skyldighet i plan- och bygglagen för kommuner att beskriva hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.” (Länsstyrelsen i Skåne län, 2014a) Det är 
därmed nödvändigt för kommunerna att ta ställning till vilka anpassningsstrategier, skydd och 
åtgärder som kan vara aktuellt och vart (Länsstyrelsen i Skåne län, 2014a). Det kan till exempel 
vara; var naturen får ha sin gång och vilka delar av kusten som ska skyddas, vad som ska ligga i 
fokus för skyddet och till vilken kostnad det får göras och vilka områden kan planeras för 
reträttmark för natur och bebyggelse. ”Lämpligen redovisas olika åtgärder kopplat till konsekven-
ser och samhällsekonomiska kostnader.”   (Länsstyrelsen i Skåne län, 2014a)  
 

Det är ingen lätt uppgift kommunerna står inför. Fler funktioner måste samsas på en allt mindre 
plats då havet kommer att ta mer land i anspråk och klimatförändringen leda till ett större behov av 
resurser. Natur- och kulturvärden behöver säkras, värdet och behovet av ekosystemtjänster och 
jordbruksmark kommer att öka, bebyggelse hotas etc. För att få till stånd ett hållbart agerande är 
det viktigt att kommunerna gör ställningstaganden i sin fysiska planering. För detta behövs en 
gemensam målbild och strävan så att all utveckling framöver tar hänsyn till dessa aspekter och inte 
skapar stora problem i framtiden. Arbetet behöver därför vara sektoröverskridande på flera sätt. 
Enligt Landskapskonventionen Artikel 1, 5 (a, d) och 6 (a-c) behöver arbetet fokusera på processer 
och funktioner i landskapet, inte skilja på natur och kultur, samt ge kunskap om hur landskapet 
bidrar till den ekonomiska och sociala välfärden i ett område. Landskapsanalyser kan vara ett 
verktyg för ett landskapsstrategiskt arbetssätt (Naturvårdsverket, 2013) och bör göras i medverkan 
med berörda människor, intressegrupper och myndigheter (Landskapskonventionen Artikel 5 (c) 
och 6).  
 

                                                     
6 Risken för miljöfarligverksamt och förorenade områden i Kristianstads och Bromöllas kommun för stigande havsnivåer havsnivåhöjning 
redovisas översiktligt i Regional handlingsplan för Klimatanpassning för Skåne (Länsstyrelsen i Skåne län, 2014a). 
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En analys behöver göras som bedömer ekosystemeffekter av planerade anpassningsåtgärder 
(Länsstyrelsen i Skåne län, 2011a). Innan anpassningsåtgärder utförs bör olika alternativa åtgärder 
preciseras och värderas med avseende på bl.a ekonomi, sociala konsekvenser och biologisk 
mångfald (Länsstyrelsen i Skåne län, 2011a). Kostnads-nytto-analyser och/eller multikriteria-
analyser lyfts som en del i ett utvecklat beslutsstöd (Kristianstads kommun, 2015). Detta kan vara 
en vägledning för att göra avvägningar mellan vilka värden som står på spel kontra kostnader för 
att skydda dem. Det är inte bara monetära värden som ska räknas in utan även ekologiska och 
sociala. Här är det viktigt att ha ett brett perspektiv varför det bör göras tillsammans med 
intressenter exempelvis genom i en medborgardialog. Vad är det för framtida landskap som vi vill 
se? Vad är värdefullt och för vem? Vad/vem som gynnas och respektive missgynnas?  

Planering av framtida bebyggelse behöver utgå från naturliga förutsättningar som bland annat 
höjdnivåer. Vad som kommer att vara kulturhistorisk bebyggelse år 2100 eller år 2200 avgörs av 
val av placering och konstruktion. Då jordbruksmark, mosaikmarker och sandtallskogar kommer 
att utgöra än mer värdefulla marker i framtiden (se 4.2) är förtätning och att bygga på höjden 
strategier för att bevara befintlig mark för andra funktioner.  

4.3.2 Fortsatt anpassningsarbete inom natur- och kulturmiljöer 

Fortsättningen i projektet efter denna rapport innehåller utveckling och komplettering av 
innehållet i dokumentet utifrån synpunkter som inkommit från redovisningarna, synkning med 
övriga strategier så som miljömål och klimatstrateger, identifiering av intressenter, samt 
förankring av frågeställningarna hos berörda parter. Bidrag till medborgardialog inom kust och 
havsplaneringen är här ett viktigt sätt att belysa frågorna och lyfta den framtida betydelsen av 
ekosystemtjänster. 
 
En viktig fråga att utreda vidare är vad som behövs för att reträttmark/anpassningsytor ska 
åstadkommas. Vad betyder det att områden blivit utpekade som klimatanpassningsytor? Vad är 
nödvändiga åtgärder för anpassningsytorna? Detta inkluderar sårbarhet och möjligheter för 
reträtt/spridning av enskilda arter, utredning av möjlig grad av exploatering/verksamhet för att 
funktionen som reträttmark/anpassningsyta ska finnas, borttagande av barriärer samt skötselplaner 
(se exempelvis Länsstyrelsen för Västra Götalands län, 2013, och Europeiska Unionen (2013)). 
Arbetet med klimatanpassningsytor bör i framtiden även inkludera ett internationellt perspektiv av 
konnektivitet mellan arter och landskapstyper kombinerade med förändringen av klimatzoner samt 
hotet från invasiva arter när kunskap finns att tillgå. Innebörden av att upprätthålla gynnsam 
bevarandestatus inom den biogeografiska regionen som det uttrycks i bevarandeplaner för Natura 
2000-områden bör här ingå.  
 
Tanken är att klimatanpassning ska ingå som en naturlig del vid uppdatering av natur- och 
kulturmiljöprogram. Närmast på tur står kulturmiljöprogramet i Kristianstads kommun. Punkter i 
det gamla kulturmiljöprogrammet som behöver inkludera aspekten av klimatförändringarna är 
Vård av kulturlandskapet inkluderande hur utvecklingen av värden på klimatanpassningsytorna 
kan åstadkommas (se exempelvis Riksantikvarieämbetet, 2014a), Vård av byggnader- inklude-
rande övervakning och risk- och sårbarhetsanalys för de mest värdefulla byggnaderna för att 
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kunna bistå i dess bevarande (se exempelvis Riksantikvarieämbetet, 2014b), samt fornvården. 
Idag vet man dock ytterst lite om klimateffekterna påverkan på fornlämningar. En uppdatering och 
kvalitetsgranskning av GIS-skikt behövs även.   
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