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Sammanfattning 

 Se https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatmodeller-och-scenarier/rcp-er-den-

nya-generationen-klimatscenarier-1.32914 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatmodeller-och-scenarier/rcp-er-den-nya-generationen-klimatscenarier-1.32914
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatmodeller-och-scenarier/rcp-er-den-nya-generationen-klimatscenarier-1.32914
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1. Världsarvet södra Ölands odlingslandskap 

• 

• 

• 

• 

• 

http://www.unesco.se/sodra-olands-odlingslandskap/
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• 

• 

2. Världsarvet och klimatet 
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Persson, G m fl; Framtidsklimat i Kalmar län. SMHI 2015, 

 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier/sweden/
10 Översvämningsrisker på Öland. 2015. Karta 2 i bilaga visar hur världsarvet kan översvämmas vid 

högflöden som bedömts kunna inträffa med 100 års intervall. 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatmodeller-och-scenarier/rcp-er-den-nya-generationen-klimatscenarier-1.32914
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatmodeller-och-scenarier/rcp-er-den-nya-generationen-klimatscenarier-1.32914
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier/sweden/
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Persson, G m fl; Framtidsklimat i Kalmar län. SMHI 2015
12 The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Chapter 4. IPCC 2019. 

Fastlandet Öland Fastlandet Öland Fastlandet Öland

Årsmedeltemperatur (°C)
5,8 7,0 7 8 10 > 11

Årsmedelnederbörd 

(mm) 564 480 650 550 700 650

Maximal dygnsnederbörd 

(mm) 25 29 28 32 32 35

Vegetationsperiodens 

längd (antal dagar) 192 206 240 260 300 > 330

Klimat
1961 - 1990 2050 2100

Global havsnivåhöjning 

(mm/år)

1901-1990 1993-2015 2100

1,4 3,2 15
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15 Den globala havsnivåhöjningen bygger på det scenario som FN:s klimatpanel betecknar RCP8.5 då det 

enligt SMHI motsvarar trenden i dagsläget (2020). Se även Havsnivå – medelvattenstånd i framtiden på 

https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsniva-1.120165 

Medelvattenstånd i 

dagens klimat (mm)

1986-2005 2050 2100

Ölands norra udde 170 270 (210 - 340) 650 (440 - 890)

Karlskrona 140 310 (250 - 380) 720 (510 - 960)

Beräknat framtida                   

medelvattenstånd (mm)

https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsniva-1.120165
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3. Klimatförändring och värden i världsarvet  

• Översvämning och erosion av sjömarker och andra kustmiljöer som en följd 

av stigande havsnivåer,  

• Översvämning av det flacka öländska landskapet med sin begränsade 

infiltrationsförmåga som en följd av mer och kraftigare nederbörd  

• Torka, vattenbrist och ökad brandrisk som en följd av högre årsmedeltem-

peratur med fler riktigt varma dagar och fler dagar med låg markfuktighet 

• Ökad nerbrytning av olika material i byggnader och konstruktioner som en 

följd av ett mildare och fuktigare vinterklimat  

 

17 Översiktsplan Mörbylånga kommun. 2015. Enligt Boverkets tillsynsvägledning ska det finnas en 

gemensam grund för översvämningsrisker vid anläggande av ny bebyggelse eller byggnader av 

samhällsviktig funktion. Med en planeringshorisont på 100 år hamnar man bortanför år 2100, varför 

Kalmar län nu räknar med 2800 mm över medelvattennivå.  

Se https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-

tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/tillsynsvagledning-oversvamning/ 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/tillsynsvagledning-oversvamning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/tillsynsvagledning-oversvamning/
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Förväntade klimateffekter  

• Stigande havsnivåer 

• Kraftigare nederbörd 

• Ökad kusterosion 

• Torka och vattenbrist 

• Ökad luftfuktighet  

 

Utmärkande för världsarvet  

• Traditionell markindelning  

• Betesmarker 

• Biologiskt kulturarv 

• Forn- och kulturlämningar 

• Bebyggelse

Den traditionella markindelningen 

19 Landskap att värna om – Gärdesgränser och bete på södra Öland. Länsstyrelsen Kalmar län 2015 

https://whc.unesco.org/en/list/9
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20 Landskap att värna om – Gärdesgränser och bete på södra Öland. Länsstyrelsen Kalmar län 2015 
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Betesmarker och biologiskt kulturarv 

Landskap att värna om – Gärdesgränser och bete på södra Öland. samt 

 Länsstyrelsen Kalmar län 2014–2015.

https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/ovriga-e-tjanster-och-databaser/oppna-data#query/
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/ovriga-e-tjanster-och-databaser/oppna-data#query/
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Englund, B; 2012.
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Forn- och kulturlämningarna  
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Bebyggelsen 

https://app.raa.se/open/fornsok/
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Det levande odlingslandskapet 
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4. Att möta ett förändrat klimat i världsarvet 

Kulturarv och klimatförändringar i Kalmar län –Länsstyrelsen Kalmar län 2019. 
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https://www.klimatanpassning.se/
https://www.klimatanpassning.se/hur-samhallet-paverkas/kulturarv/kulturarv-1.22571
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatmodeller-och-scenarier/rcp-er-den-nya-generationen-klimatscenarier-1.32914
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatmodeller-och-scenarier/rcp-er-den-nya-generationen-klimatscenarier-1.32914
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1000 2500

Betade alvar och sjömarker (ha) 28000 13000 900 3000

Forn- kulturlämningar (antal) 3705 730 21 175

Hamnar, sjöbodplaner (antal) 18 0 7 18

Gärden från 1600-talet (antal) 100 30 17 17

Gärdesmurar (km) 125 41 4 9

Total inom 

världsarvet
Översvämning

Havsnivåhöjning (mm)
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Karta 1. Områden inom världsarvet som kan förväntas bli utsatt för 

översvämning och erosion vid en situation där havsnivån stiger med 2500 mm. 

 

 

 

Karta 2. Områden inom världsarvet där översvämningar kan förväntas vid 

kraftiga högflöden, något som hittills bedömts kunna ske med 100 års intervall. 

 

                      Bilagor 

Karta 3. Områden inom världsarvet som brukas som betesmarker. 
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Bilaga. Klimateffekter som kan påverka världsarvets kulturarv 

 

 

VÄRLDSARVETS KULTURARV

KLIMATEFFEKTER

Stigande havsnivåer 

Gärdesmurar och andra medeltida lämningar 

och strukturer som visar på traditionell 

markindelning vid kusten påverkas när 

havsvattnet stiger.

Sjömarkerna är de mest produktiva 

betesmarkerna. Höga natur- och 

kulturvärden påverkas när dessa flacka 

marker översvämmas. Sämre bete på 

sjömarkerna innebär ett ökat behov av 

stödutfodring. 

Fornlämningar vid och när kusten påverkas. 

De riserar att permanent hamna under 

vatten eller regelbundet översköljas av 

saltvatten. Lämningar upp mot 1 km från 

kusten kan påverkas.

Sjöbodar och sjöbodplaner skadas eller 

försvinner när kustområden översvämmas 

och strandlinjen förskjuts. Även  hamnar, 

kajer och pirar kan skadas liksom bebyggelse 

innanför dessa, bl a i Mörbylånga centrala 

delar. 

Höga biologiska värden som berättar om en 

långvarig och kontinuerlig beteshävd i 

sjömarkerna riskerar att  försvinna eller 

utarmas när området översvämmas av 

havsvatten.

Kartera riskområden med känsliga kustnära 

kulturmiljöer. Informera berörda markägare 

om kända risker. Underlätta miljöprövningar 

för anläggande av vallar och andra 

skyddande åtgärder.  

Skyfall och översvämning

Gärdesmurar och markstrukturer av 

medeltida påverkas vid översvämningar. 

Främst inom världsarvets nordöstra del. 

Även odlade marker kan påverkas. Fält som 

står under vatten blir svåra att skörda och 

bidrar till foderbrist.

Stora delar av världsarvets betesmarker 

riskerar att påverkas av översvämning vid 

kraftig nederbörd. Främst alvarmarker i de 

nordöstra delarna. 

Översvämmade fornlämningar riskerar att 

påverka konstruktioner och arkeologiskt 

material som finns i marken, framför allt 

objekt av metall.

Kraftig nederbörd, i synnerhet i kombination 

med temperatur kring eller under 

nollpunkten, kan ge stora mängder blöt snö. 

Detta kan påfresta tak och andra  

konstruktioner. 

Kraftig nederbörd kan ge snabbavrinning 

som drar med sig mycket material från de 

annars tunna jordarna som finns på stora 

delar av södra Öland. 

Kartera riskområden med känsliga 

kulturmiljöer som  kan påverkas av 

översvämningar. Informera berörda 

markägare om kända risker. Underlätta 

miljöprövningar för anläggande av 

skyddsvallar mm.

Kusterosion
Gärdesmurar vid kusten riskerar att rasa eller 

skadas när grundförhållandena för dem 

förändras.

Sandiga gräsmarker vid kusten hävdas ofta 

som betesmarker. Dessa är även särskilt 

utsatta för erosion vid stigande havsnivåer 

och vid väderhändelser med högvatten och 

stora vågor. 

Värdefulla lämningar och spår efter 

kustnäringar riskerar att försvinna vid 

tilltagande erosion. Nya fornlämningar har 

även framkommit när sandiga kustområden 

eroderats av vågor och vind.

Ökad erosion med krympande kustremsa 

som följd kan innebära att skyddsvallar 

behöver byggas eller byggnader flyttas.

Ökad erosion kan innebära att värdefulla 

delar av sjömarkerna försvinner.

Underlätta miljöprövningar för anläggande 

av erosionsskydd  vid särskilt utsatta 

kuststräckor.

Torka

Om möjligheten att upprätthålla hävden av 

odlade inägor och betad utmark minskar 

riskeras den tydliga traditionella  

markindelningen att försvinna. 

Torra gräsmarker kan öka risken för 

gräsbränder som snabbt kan sprida sig över 

stora arealer. Vattenbrist kan dessutom 

minska möjligheten att begränsa dessa 

bränder.

Många lämningar ligger i betade gräsmarker 

och kan därför komma till skada vid 

gräsbränder. Arkeologiska fynd som bevarats 

i fuktiga marker riskerar att skada när dessa 

marker torkar upp.

Sinade brunnar kan försvåra 

släckningsarbeten vid brand i byggnader och 

orsakar värre skador än annars. 

Torka leder till minskat fodervärde i 

naturbetesmarker som försvårar 

möjligheten med fortsatt beteshävd, vilket 

hotar mångfalden av framför allt 

hävdgynnade arter.

Öka informationsinsatser om torkans följder. 

Underlätta miljöprövning för att anlägga 

vattenhållande dammar och våtmarker. Ta 

fram strategi för att övervaka uppomst av 

brand.

Vattenbrist 

Ökat behov av att hålla kvar vatten i 

landskapet kan leda till att fler 

bevattningsdammar anläggs, något som på 

sikt kan förändra den traditionella 

markindelningen. 

Sämre vattentillgång ger mindre foder-

skördar och påverkar mängden betesdjur. 

Detta påverkar de hävdgynnade värden som 

är av central betydelse för världsarvet. 

Vattenbrist minskar möjligheten att  

begränsa gräsbränder som uppkommer som 

följd av torka.

Minskad tillgång till vatten i det öländska 

odlingslandskapet kan leda till krav på att 

fler bevattningsdammar anläggs. Fler 

markingrepp  riskerar skada fornlämningar.

Försämrad möjlighet att snabbt bekämpa 

bränder om brunnar sinar.

Minskad tillgång till färskvatten försvårar 

bete på mer avlägset belägna betesmarker, 

vilket missgynnar arter som kräver 

beteshävd.

Kartera lågpunkter och andra platser som 

möjliggör restaureringar i landskapet med 

målet att skapa  våtmarker, 

bevattningsdammar, mm på mest 

gynnsamma platser.

Vegetationsperiod

Längre växtsäsong kan gynna fler skadedjur i 

betesmarkerna och på sikt kan påverka 

möjligheten att hävda de traditionella 

utmarkerna. 

Längre växtsäsong gynnar fler arter och fler 

individer av skadedjur som på sikt kan 

påverka möjligheten att släppa djur på 

traditionella betesmarker. 

Mildare och fuktigare klimat vintertid 

riskerar att påverka arkeologiskt material 

som ligger kvar i marken, framför allt objekt 

av metall.

Varma somrar och milda vintrar gynnar 

tillväxt av skadedjur i frmför allt 

träbebyggelse.

Spridningen av invasiva arter förväntas öka 

som följd av klimatförändringar och utgör ett 

påtagligt hot  mot områdets traditionella 

biologiska kulturarv. Längre växtsäsong 

gynnar fler arter och fler individer av 

skadedjur.

Ta fram åtgärdsplan för bekämpning av 

invasiva arter som kan hota det biologiska 

kulturarvet.

Luftfuktighet

Mildare och fuktigare klimat gynnar fler 

skadedjur och kan på sikt försvåra 

möjligheten att bruka och tydliggöra 

traditionella inägo- och utmarker. 

Gärdesmurar i kalksten som markerar 

inägogräns bryts  snabbare ner i ett fuktigare 

klimat.

Mildare och fuktigare klimat gynnar fler 

skadedjur och kan på sikt kan påverka 

möjligheten att släppa djur på traditionella 

betesmarker. 

Mildare och fuktigare klimat riskerar att 

påverka arkeologiskt material som ligger 

kvar i marken, framför allt objekt av metall. 

Fuktigare klimat ställer också krav på 

magasin och muséer där arkeologiskt 

material förvaras.

Högre årsmedeltemperatur i kombination 

med mer nederbörd ger fuktigare klimat och 

ökad risk för mögel, hussvamp och skadedjur 

på främst träbebyggelse. Många av 

landsbygdens äldre ekonomibyggnader är 

helt eller delvis i trä.

Spridningen av invasiva arter förväntas öka 

som följd av klimatförändringar och utgör ett 

påtagligt hot  mot områdets traditionella 

biologiska kulturarv. Längre växtsäsong 

gynnar fler arter och fler individer av 

skadedjur.

Information till berörda fastighetsägare om 

risken för fuktskador och angrepp på 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Förslag åtgärder på kulturmiljöer

Intervjuva markägare och andra berörd om 

vad de ser som det största hotet mot att 

kunna fortsätta bruka odlingslandskapet i 

nuvarande traditionella markindelning. 

Anlägga bevattningsdammar och andra 

öppna vattenspeglar på strategiskt lämpliga 

platser i landskapet. Undersöka möjlighet 

att anlägga skyddsvalla som hindrar 

översvämning och erosion vid kusten.

Dokumentera vilka forn- och 

kulturlämningar som röner störst risk att 

skadas i samband med översvämningar och 

erosion.

Överväg placering av ny bebyggelse till 

platser utanför troliga riskområden. Utreda 

att skydda alternativt flytta särskilt 

värdefulla byggnader från utpekade 

riskområden. Övervaka så att inte skadedjur 

angriper utsatta byggnadsdetaljer i 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Åtgärdsplan för invasiva arter tas fram för att 

minska risken att de slår ut det biologiska 

kulturarvet. Gynna möjligheten till fortsatt 

hävd av traditionella betesmarker.

Förslag åtgärder klimateffekterTraditionell markindelning Betesmarker Forn- och kulturlämningar Bebyggelse Biologiskt kulturarv





Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är ett levande 

kulturarv vars värden ska bevaras för all framtid. Ett  

förändrat klimat ses idag som ett av de största hoten. På 

grund av sin säregna topografi och geografiska läge 

antas klimatförändringarna påverka Öland särskilt  

mycket. Denna rapport kan vara ett stöd i arbetet med  

en klimatanpassning av världsarvet

www.lansstyrelsen.se/kalmar

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar
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