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Bilaga 4. Åtgärdspaket för fokusområdet Natur- och kulturmiljö samt rekreation. 

 

Åtgärder: Natur- och kulturmiljö samt rekreation 
Åtgärd Kostnad* Ansvar Prio Tidsplan 

1. Kartlägga värdefulla natur- och  rekreat-

ionsområden längs kust och vattendrag 

som kommer att påverkas av höjda 

havsnivåer och översvämningar till följd 

av klimatförändringarna. 

250 000 kr KS 

Deltagare: 

DHAB 

2 2024 

2. Ta fram skötsel- och utvecklingsplaner 

för viktiga naturvärdes- och rekreations-

områden på kommunägd mark för att 

mildra klimatförändringarna och öka eko-

systemens resiliens samt gynna biologisk 

mångfald. 

250 000 kr TFN 

Deltagare: 

KS 

2 2025 

3. Ta fram och uppdatera skogsbruksplaner 

som beaktar kommande klimatföränd-

ringar för fortsatt effektivt skogsbruk på 

kommunägda fastigheter. 

500 000 kr TFN 

Deltagare: 

KS 

1 2025 

4. Analysera risker och konsekvenser kopp-

lat till riskområden för skogs- och gräs-

bränder i kommunen och regionen. 

Ingår i ordinarie 

personalkost-

nad. 

RN 1 2022 

5. Utbildning för att höja kunskapen om na-

turbaserade klimatanpassningsåtgärder.  

100 000 kr KS 

Deltagare: 

TFN, 

LBVA 

2 2022 

6. Utredning i bredare perspektiv om eros-

ion längs kusten för att kartlägga hotade 

rekreations- och naturområden. Både 

kommunalt ägd mark och privata områ-

den ska ingå.  

1 000 000 kr  KS 

Deltagare: 

TFN, 

DHAB 

1 2023 

7. Genomföra LIDAR-scanning av sanddy-

nerna för att kunna bevaka erosionsska-

dor längs kusterna på lång sikt.  

1 000 000 kr TFN 1 2023 
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8. Utreda hot och åtgärder för kulturmiljö-

värden och rekreationsvärden på Östra 

stranden.  

1 000 000 kr KS 

Deltagare 

BN, TFN, 

DHAB 

1 2024 

9. Gröna stråk och obebyggda platser längs 

med vattendrag används som områden 

som får översvämmas och är inte lämp-

liga för översvämningskänslig verksam-

het. 

Ingår i ordinarie 

personalkost-

nad. 

KS och BN 

utifrån re-

spektive an-

svar 

1 Kontinu-

erligt 

10. Utbildning för att höja kunskapen om kli-

matförändringars påverkan på kulturhi-

storiskt värdefulla byggnader. 

250 000 kr BN 

Deltagare: 

KS (samver-

kan Kultur-

miljö Hall-

and?) 

2 2025 

11. Översvämningskartering av Trönningeån, 

Fylleån, Skintan och Nyrebäcken  

750 000 kr KS 2 2026 

1 = akut. 2 = måste genomföras, men inte akut. 3 = kan genomföras om det finns resurser. 

* Kostnadsberäkningen är en uppskattning i tidigt skede och bör därför ses som preliminär. 


