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Yttrande 

Remiss av ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett 

förändrat klimat” 

Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över Regeringskansliets förslag 

om ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”, framtaget av SMHI. 

Yttrandet har skrivits av Sara B Nilsson, Hushållningssällskapet Halland.  

Sammanfattning 

Hushållningssällskapet anser att det är bra med ett ökat samarbete och samordning kring 

klimatanpassningsarbetet och SMHI är ett bra val för att koordinera detta arbete.  

Många av de föreslagna åtgärderna är bra. I några fall önskar Hushållningssällskapet att produktionen 

av livsmedel och dricksvatten bevakas tydligare eftersom dessa är av central betydelse för vår 

överlevnad.  

Våra synpunkter:  

Att centralisera medför i många fall en bättre samordning och koordination, men att organisationerna 

kommer längre bort från en del av ”verkligheten” exempelvis landsbygdsföretagare. För att bl a 

förebygga detta föreslår Hushållningssällskapet: (fet och kursiv text är förslag på tillägg) 

1. Tabell 1, sid 12.  
Angående presentation av utveckling och forskningsbehov samt underlag till prioriterade 
forsknings- och utvecklingsinsatser (s 13).  
 
“SMHI rapporterar prioriterade forsknings- och utvecklingsbehov, samt behov av 
tillgängliggörande av kunskap, databaser och beslutsstöd till den nationella expertkommittén 
och regeringen, efter samråd med olika myndigheter och branscher, som underlag 
till utformning av regeringsuppdrag och till forskningspropositionen för 2017-2020.” 
 

2. Tabell 1, sid 13.  
Hushållningssällskapet har likartade synpunkter vad gäller ”Underlag till prioriterade 
forsknings- och utvecklingsinsatser, samt tillgängliggörande av kunskap och beslutsstöd”, 
 
Med den föreslagna formuleringen kan det uppfattas som om SMHI själva kommer att avgöra 
vilket behov av forskning, utveckling, databaser osv som finns inom olika områden. Vi tror inte 
att detta var avsikten då det inte är möjligt för någon organisation att ha denna heltäckande 
kompetens. Hushållningssällskapet föreslår därför ett förtydligande: 
 
“SMHI tar i samarbete med berörda myndigheter och branschorganisationer 
fram underlag för prioriteringar av behov av forsknings- och utveckling, databaser, verktyg 
och stöd, samt för dialog med forskningsfinansiärer.” 



 

 

3. Nationell sektoriell samordning (s 13) 
I linje med synpunkterna ovan föreslår Hushållningssällskapet följande formulering: 

 
”Nationella sektors- och expertmyndigheter tar fram och följer upp nationella mål och 
handlingsplaner för sina respektive ansvarsområden. Myndigheterna får inskrivet i sina 
instruktioner hur de ska initiera, stödja och följa upp klimatanpassningsarbete. De ska 
också identifiera behov av forskning och utveckling, databaser, verktyg, stöd 
inom sina områden samt föra dialog med SMHI som presenterar det till 
forskningsfinansiärer.  

 
4. Säkerställa modell för klimatanpassning (sid 15, längst ner) 

Produktionen av livsmedel och dricksvatten kommer att påverkas av ett förändrat klimat. 
Eftersom det är ett grundläggande behov att ha tillgång till mat och vatten föreslår vi att 
livsmedelsproduktionen och tillgången på drickvatten speciellt bevakas.  
 
”Vi föreslår att Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut får huvudansvar att 
sammanställa underlag till nationella och internationella uppföljningar och utvärderingar 
avnationella strategier och handlingsplaner. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
föreslås bidra till de delar som specifikt rör förebyggande och hantering av olyckor och kriser i 
dagens och framtida klimat. Naturvårdsverket föreslås bidra till de delar som rör hantering 
avklimatförändringar som vid uppföljning av miljömålen. 
Jordbruksverket/Livsmedelsverket föreslås bidra till de delar som rör effekten 
av klimatförändringarna på livsmedelsproduktionen.  

 
5. Förslag 3:1.  

Förslaget bör, i linje med tidigare förslag, kompletteras med att Jordbruksverket medverkar.  
 

6. Förslag 3:6 
Hushållningssällskapet anser att förslag 3:6 bör kompletteras enligt följande:  
 
”Berörda sektors- och expertmyndigheter får inskrivet i sina instruktioner att de ska initiera, 
stödja och följa upp klimatanpassningsarbete inom sitt ansvarsområde. De ska också 
identifiera behov av forskning och utveckling, databaser, verktyg och stöd 
inom sina respektive områden i samråd med berörda branschorganisationer 

och företag.  
 

7. Förslag 9:3 
Vid hantering av dagvatten är det viktigt att se helhetsbilden och inte begränsa 
problemställningen till att endast gälla urban miljö eftersom dagvatten som snabbt lämnar den 
urbana miljön kan orsaka problem med översvämning på landsbygden med förstörda 
fastigheter och grödor till följd.  
 
Hushållningssällskapet anser därför att förslag 9:3 bör kompletteras enligt följande:  
 
”Boverket får i uppdrag att, tillsammans med Nationellt kunskapscentrum för 
klimatanpassning vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, öka tillgången till 
vägledning och data som möjliggör planering av grön och blå infrastruktur i urban miljö och 
på landsbygden, integrerat med andra aspekter.”  

 
8. Förslag 9:13 

Hushållningssällskapet anser att förslag är bra, men vill förtydliga att rapporten som förslaget 
hänvisar till heter ”Vässa växtskyddet för framtidens klimat” och inte ”Vässa näringen”.  
 

9. Förslag 9:14, 9:15, 9:16. Hushållningssällskapet anser att dessa förslag är mycket bra och 
angelägna. 
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