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1.Introduktion
Det skrivs ofta om klimatförändringar på ett alarmerande sätt och att vårt samhälle står inför ett
framtidsscenario som kommer att ge många negativa konsekvenser. Beräkningar visar att
havsnivån globalt kommer att stiga i framtiden, vilket bland annat kan utgöra ett hot mot
kulturmiljöer och naturtyper i kustnära läge. Dessa miljöers historiska och ekologiska värden
kan komma att skadas och även gå förlorade till följd av ett förändrat klimat. Bevarandevärdet
och vikten av att underhålla dessa miljöer är stort. Kulturmiljöer utgör en viktig grund i
förståelsen av relationen mellan människa och landskap. Staten har åtagit sig att vårda dessa
miljöer. I 1 kap. 1§kulturmiljölagen (SFS 1988:950) står det att kulturmiljön är en nationell
angelägenhet att skydda och vårda. Ansvaret för kulturmiljön ligger hos alla, såväl enskilda
aktörer som myndigheter. I Sveriges miljömål finns åtaganden som berör hotade naturmiljöer
och bevarandet av dessa. Motivet till bevarandet av naturtyper är att de utgör en viktig
förutsättning för Sveriges rika natur, samt för floran och faunan (Naturvårdsverket 2016). För
att redan nu kunna förbereda arbetet med att skydda kulturmiljöer och naturtyper som kan
komma att hotas av en stigande havsnivå behövs en lokalisering av vilka de är och var de finns.
Med detta arbete vill vi belysa hur stigande havsnivåer kan komma att påverka kulturmiljöer
och naturtyper längs Skånes kust. På ämnet naturtyper och stigande havsnivåer finns en del
forskning på ämnet gjord, men mer specificerat på en viss naturtyp. Det saknas forskning över
hur naturtyper påverkas av stigande havsnivåer. I Sverige har ingen tidigare studie gjorts på hur
kulturmiljöer och naturtyper påverkas av klimatförändringar och en stigande havsnivå.

1.1. Syfte
Syftet med studien är att undersöka hur klimatförändringar i form av en stigande havsnivå
påverkar kulturmiljöer och naturtyper längs Skånes kust, samt att ta reda på vilka
värderingsmetoder som går att applicera på dessa. Vidare är syftet att undersöka på vilket sätt
åtgärdsförslag går att applicera på berörda naturtyper och kulturmiljöer.
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1.2. Frågeställningar
●

Vilka och hur många kulturmiljöer och naturtyper längs Skånes kust påverkas vid höjda
havsnivåer på 1 m, 2 m och 3 m?

●

På vilket sätt kan Riksantikvarieämbetets (2015) rapport “Plattform Kulturhistorisk
värdering och urval” användas för att värdera kulturmiljöer längs Skånes kust som
påverkas av en förhöjd havsnivå?

●

Utifrån resultatet från ovanstående frågeställningar, vilka möjligheter finns för att
applicera åtgärdsförslagen som presenteras i Länsstyrelsen i Västra Götalands (2016)
rapport “Kulturarv för framtida generationer” på kulturmiljöer och naturtyper som
påverkas av stigande havsnivåer längs Skånes kust?

1.3. Definitioner
Föreliggande uppsats använder Riksantikvarieämbetets definition av kulturmiljö som lyder:
“Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varierande grad
präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och
avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större
landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska
innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en plats
eller ett område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet” (Riksantikvarieämbetet 2017).
Begreppet naturtyp används enligt ArtDatabankens definition som lyder: “Ett landskapsavsnitt
med ganska enhetlig karaktär och struktur som har ett visst växt- och/eller djursamhälle. En
naturtyp kan vara ett större avsnitt av landskapet, t ex en hed, mosse, granskog eller sjö, men
det kan också vara ett litet område, t ex en damm eller ett strandparti. En och samma naturtyp
kan innefatta många olika livsmiljöer för växter och djur.” (ArtDatabanken 2007, s. 66).
Naturtyperna har enligt EU:s indelning långa och formella namn och en tillhörande kod,
exempelvis Strandängar vid Östersjön - Boreala strandängar av Östersjötyp EU-kod 1630.
Naturtyperna har därför fått ett kortare svenskt namn, Strandängar vid Östersjön 1630. I arbetet
presenteras därför de kortare namnen och naturtypskoder (ArtDatabanken 2007).
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1.4. Avgränsningar
I urvalet för att få fram ett område att
detaljstudera med höga kultur- och naturvärden
som påverkas av höjda havsnivåer utgick vi
från SGU:s (2016) inventering av
erosionskänsliga stränder längs Skånes kust. Vi
valde att titta närmre på de kustkommuner med
“betydande erosion” (fig. 1) vilket totalt var
nio. I dessa kommuner studerade vi i vilka det
förekom flest antal fornlämningar,
byggnadsminnen samt vilka officiella skydd
som finns i de olika kommunerna som kommer
att påverkas vid en höjd havsnivå på 1 m. Vi
beräknade även arean på de naturtyper som
kommer att påverkas vid en höjd havsnivå på 1
m. På detta sätt kunde vi få fram en kommun
där högst kultur- och naturvärden kommer att
påverkas, vilket visade sig vara Vellinge
kommun.

Figur 1. Områden med betydande erosion längs Skånes kust
enligt SGU:s inventering av kusternas erosionskänslighet.
Källa: SGU:s Erosionsbedömning längs Skånes kust och
kommungränser från © Lantmäteriets GSD-Fastighetskarta i
skala 1:5 000-1:20 000.

I och med att vi valt att undersöka kommuner
med betydande erosion finns det en risk att
höga kulturvärden faller utanför studien. Samma gäller för naturtyper, då vi utgått från de
kommuner med betydande erosion vilket gör att det finns sträckor längs kusten med höga
naturvärden som kan falla bort.
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2. Bakgrund
I följande avsnitt presenteras en översiktlig information om Skåne, klimatförändringar, erosion,
kulturmiljöer längs Skånes kust, naturtyper längs Skånes kust och tidigare forskning.

2.1. Klimatförändringar
Klimatförändringar beror både på naturliga processer och mänsklig påverkan. SMHI (2015)
skriver att dagens klimat förändras mer än vad de naturliga förändringarna kan orsaka, och att
anledningen till detta troligen beror på mänsklig aktivitet. Utsläpp av växthusgaser, aerosoler
och förändringar vid jordytan är exempel på faktorer som bidrar till ett förändrat klimat.
Klimatförändringarnas storlek beror på utsläppen av koldioxid, beräkningarna tyder på att de
globala utsläppen ökar. Även om koldioxidutsläppen skulle minska kommer de
klimatförändringar som redan skett att vara bestående under flera århundraden (IPCC 2014).
Klimatförändringar gör världen varmare
vilket resulterar i höjda havsnivåer (fig. 2).
FN:s klimatpanel IPCC släppte år 2007 en
rapport där de presenterade att de globala
havsnivåerna skulle stiga mellan 19 cm och
59 cm till år 2100 (IPCC 2007). Dessa
beräkningar ändrades år 2014, då IPCC
presenterade nya scenarier för hur
växthuseffekten kommer att förändras i
framtiden (IPCC 2014). I samma rapport
presenteras fyra olika beräkningar: RCP 2,6,
RCP 4,5, RCP 6,0 och RCP 8,5. Representative

Figur 2. Globalt beräknad havsnivåhöjning med RCP
framtidscenarier fram till år 2100. Källa: IPCC (2013)
"Summary for policymakers".

Concentration Pathways (RCP) är
klimatmodellberäkningar för hur växthuseffekten beräknas förstärkas i framtiden.
Klimatscenarierna grundas på olika antaganden om hur atmosfärens sammansättning och halter
av växthusgaser kan komma att se ut (fig. 2) (SMHI 2017).
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2.2. Skånes kust
Skåne är Sveriges sydligaste landskap och omfattar
11 007 km², länet har ca 1,3 miljoner invånare
fördelat över 33 kommuner, 16 av kommunerna
ligger direkt anslutning till kusten
Nationalencyklopedin (2018). Landskapets geologi
utgörs av sedimentär berggrund i
Kristianstadstrakten och den sydvästra delen. I de
norra och de nordöstra delarna består berggrunden
av magmatiska bergarter (Fredén & Wastenson
1994). Kusten är en lång och varierad (fig. 3)
sträcka på 50 mil, med kust i tre väderstreck, öst,
väst och söder. Landskapets geologi har gett
upphov för olika kusttyper. I de nordvästra delarna
består kusten av klippkust och moränstrand och i
de östra och södra delarna utgörs kusten av
sandstränder (Länsstyrelsen Skåne 2018a).

Figur 3. Erosionsförhållanden längs Skånes kust enligt SGU:s
inventering av kusternas erosionskänslighet. Källa: SGU:s
erosionsbedömning längs Skånes kust och kommungränser
från ©Lantmäteriets GSD-Fastighetskarta.

Stränderna i Skåne tillhör landets mest
erosionskänsliga stränder. Erosion är en ständigt pågående process som formar landskapet och
orsakas bland annat av vind, vågor och rinnande vatten som bryter ner och transporterar
sediment av jord och berg (SGU 2016). Erosion sker genom borttransport av sand, med vågor
och strömmar vid flacka sandstränder, samt vid ras och skred vid klintkuster i branter med
efterföljande borttransport av materialet från stranden. Stranderosion sker främst vid högvatten
i kombination med kraftiga vågor. En stigande havsnivå förväntas att påverka redan utsatta
områden för ytterligare erosion. Cirka 7 % av kusten i Skåne är utsatt för stark erosion vilket
motsvarar 39 km (SGU 2017). En faktor till att kusten längs Skåne är utsatt för
klimatförändringar och stigande havsnivåer är att landhöjningen har upphört (SGU 2017). I
delar av norra Sverige sker en landhöjning med ca 9,2 mm/år medan den i södra Sverige i och
Skåne har avtagit och ligger på -1 mm/år (Fredén & Wastenson 1994). Effekterna av
klimatförändringar kan därför komma att utgöra ett stort problem i Skåne redan inom ett fåtal
år (Länsstyrelsen Skåne 2012).
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2.3. Kulturmiljöer längs Skånes kust
Kusten har länge varit en strategiskt viktig plats för bosättning, ekonomiska och industriella
verksamheter, vilket har lämnat ett rikt kulturarv koncentrerat till kustmiljöer. Människan har
under lång tid bosatt sig i nära anslutning till hav, sjöar och vattendrag. Längs Skånes kust finns
ett hundratal platser med lämningar med specifik kustanknytning som påvisar människans
nyttjande av kusten. Många av dessa lämningar finns inte registrerade i Riksantikvarieämbetets
fornminnesinformationssystem (Regionmuseet Kristianstad 2010).
De första människorna som kom till Skåne livnärde sig på jakt, fiske och insamling vilket
gjorde att kusten var en fördelaktig plats att bosätta sig vid (Blomkvist et al. 1990). En av de
äldsta fyndplatserna i Skåne är i Segebro utanför Malmö, där fynd från renjakt återfunnits.
Knivar, pilspetsar och flintskrapor är några exempel på fynd som hittats (Classon & Dunér
2001).
Kustlinjen har varierat över tid och dagens kustlinje stämmer inte nödvändigtvis överens med
hur den sett ut längre tillbaks i tiden. I samband med inlandsisens avsmältning har havsytan och
kustlinjen varierat i höjd. Ön Saltholm, belägen mellan Dragør och Limhamn var exempelvis
översvämmad under en kort period år 6500 f.Kr, detta till följd av att havsnivån stigit (Rosborn
1999). Kustlinjens variation övertid innebär att dåtidens kustlämningar inte automatiskt berör
dagens kustlinje. Exempelvis så ligger dagens havsyta högre än den gjort under förhistorisk tid,
ett bevis på detta är att rester av tallskog hittats en bit ut i havet vid Haväng i nordöstra Skåne,
skogen har daterats till tidig stenålder (Nilsson 2017).

I den populärvetenskapliga boken ”Skånes kust” av Albert Eskeröd (1960) beskriver han att ett
av karaktärsdragen för Skånes kust är gamla fiskelägen för ål- och sillfiske, som varit viktiga
näringar för människor bosatta längs kusten. Han skriver också att det funnits viktiga hamnar
och marknadsplatser där borgare och köpmän bedrivit handel. Ett exempel på en sådan plats är
hamnen i Limhamn där ungefär 300 yrkes- och binäringsfiskare var aktiva år 1913. Fiskelägen
har i flera fall blivit semesterorter och många kuststräckor präglas av ett nyttjande för bad och
rekreation.
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Ett liv längs med kusten har många fördelar,
men havet kan också vara förrädiskt och
hotfullt. Falsterbohalvön har länge haft
problem med förhöjda havsnivåer, under 1800talet rådde stora problem då havsnivån
tillfälligt höjdes med över 2 meter. Fredricsson
(2017) beskriver hur Backafloden den 13 nov
år 1872 slog emot Falsterbohalvön. Hon
skriver att vattnet som drog in över land ska ha

Figur 4. I bilden syns tångvallar som byggts ut mot
Flommens Naturreservat. Källa: Kulturföreningen
Calluna.

liknats vid en tsunami. Vindarna uppnådde
orkanstyrka och vågorna som skapades slog med enorm kraft sönder hus och båtar längs
kustlandskapet. Vattenståndet på Falsterbohalvön var 2,4 meter över det normala. Under
tidpunkten fanns tångvallar byggda av bandtång och torv för att hålla boskap ute från
odlingsmark och som skydd runt bebyggelsen vid översvämning (fig. 4). Idag underhålls inte
vallarna och många har öppningar för stigar ned mot havet. Detta göra att just detta skydd mot
översvämningar i dagsläget sämre än under 1800-talet.
En karaktäristisk kategori av
kulturlämningar längs med kusten utgörs
av Skånelinjen, även känd som PerAlbinlinjen (fig. 5), som uppfördes i
samband med andra världskriget och
fungerade som ett försvarssystem i form
av betongbunkrar och värn längs den
sydsvenska kusten. Skånelinjen började
byggas år 1939 och stod färdig sen höst år
1940. De yttersta skydden är uppförda
längs med strandlinjen. Avvecklingen

Figur 5. Värn vid Sibbarps badplats i Malmö. Källa:
“Skåne-linjen” av Leif Högberg (2000).

skedde på 1990-talet, då ett ökat
friluftsliv och utbyggande av strand- och hamnområden ledde till att vissa värn raserades. Det
finns värn som har fått stå kvar men som är plomberade vilket innebär att samtliga öppningar
och ingångar täckts med betong (Högberg 2000).
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2.4. Naturtyper längs Skånes kust

Figur 6. Fotot visar hur naturen längs med kusten vid Skanör och Falsterbo nyttjas för olika intressen, såsom
Flommens naturreservat, Falsterbos golfbana, badstranden med badbodar och promenadvägar runt om. Foto: Emil
Granöö 20 Oktober 2018

Skåne är det landskap i Sverige med störst artrikedom. Landskapet har också flest hotade arter,
då mer än var tionde art har sin enda svenska förekomst i länet (Blomberg 2013). För att
motverka förlusten av biologisk mångfald har Sverige skyldighet att bevara de arter och
naturtyper som omfattas av EU:s habitatdirektiv. Vart sjätte år rapporteras tillståndet för
naturtyperna som omfattas av direktivet. I den senaste rapporten bedömdes endast 16 % av
EU:s naturtyper ha en stabil utveckling, 77 % av habitaten bedömdes av EU ha en negativ
utveckling (Naturvårdsverket 2018). Naturen i Skåne skyddas i tre nationalparker, 180
naturreservat och 240 natura 2000-områden. Av länets totala areal bedöms 42 % vara av
riksintresse för naturvård och friluftsliv, men bara sju procent av den totala arealen är skyddad
(fig. 6) (Länsstyrelsen Skåne 2018d). Den största faktorn till förlust av naturtyper är
förändringen av habitaten och habitatförlust (Naturvårdsverket 2018). Skillnader i klimat,
topografi, berggrund, jordarter, vågor, havets salthalt och havsströmmar har tillsammans skapat
förutsättningar för olika kusttyper som innefattar olika naturtyper (Länsstyrelsen Skåne 2018a).
En vanlig naturtyp längs Skånes kust är strandängar. Strandängarna längs Skånes kust har
historiskt sätt fungerat som utmark för betande djur och hävden har haft stor betydelse för den
artsammansättningen som uppkommit på strandängarna. Ängarna hålls idag öppna av betesdjur
11

(Länsstyrelsen Skåne 2014a). Ekstam, Forshed & Johansson (1986) beskriver att strandängars
närhet till havet och salthalten i markerna skapar förutsättningar för en unik flora. Framtiden
för strandängarna i Skåne beskrivs som osäker eftersom stora delar av naturtypen riskerar att
försvinna till följd av en stigande havsnivå (Rietz 2015).
Från Falsterbo och upp längs den västra sidan av kusten finns naturtypen salta strandängar
(1330). Naturtypen beskrivs av Naturvårdsverket som strandängar och strandbetesmarker som
är belägna vid havet och där saliniteten i havet är högre en 15 ‰ (Naturvårdsverket 2011c).
Från Falsterbo och upp längs med den östra sidan av kusten finns naturtypen strandängar vid
Östersjön (1630). Naturtypen beskrivs vara starkt präglad av slåtter eller betesdrift och floran
och faunans förekomst varierar på grund av underlag och hävdhistorik. Kärlväxtfloran på
strandängar är ofta artrik och saltrika fläckar (saltbrännor) förekommer inom naturtypen. På
platser med mycket gäss kan betespåverkan från dessa vara betydande och hålla naturtypen
öppen (Naturvårdsverket 2011d).
Naturvårdsverket beskriver att naturtypen Glasörtstränder (1310) ofta finns som inslag i Salta
strandängar (1330) eller Havsstrandängar av Östersjötyp (1630). Naturtypen består av ler- och
sandsediment och består till stor del av glasört (Salicornia europaea) och andra annueller eller
gräs. I delar av naturtypen kan fläckar av salt, så kallade skonor eller saltbrännor finnas då
naturtypen översvämmas av havsvatten regelbundet (Naturvårdsverket 2011b).
Fuktäng (6410) är en naturtyp som funnits så länge djur betat markerna och hejdat igenväxning
(Naturvårdsverket 2011a). Markerna är präglade av hävd innefattar både näringsfattiga
fukthedar och näringsrika fuktängar. Mångfalden av örter i naturtypen gör marken viktiga för
insekter och fåglar. Fuktiga gräsmarker finns ofta vid sjöar eller i lågt liggande partier i
landskapet (Naturvårdsverket 2011a).
Stagg-gräsmarker (6230) är en naturtyp som uppkommit av långvarig hävd och främst är
bevuxen med stagg och olika örter. Naturtypen är ofta mycket artrik ett viktigt habitat för
insekter som fjärilar och bin. Naturtypen stagg-gräsmarker kräver kontinuerligt hävd i form av
bete Naturvårdsverket (2011e).
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2.5. Tidigare forskning
De studier som gjorts gällande klimatförändringar och en stigande havsnivå har i de flesta fall
utgått utifrån ett landskaps- och samhällsplaneringsperspektiv, samt hur ett stigande hav
påverkar befintlig och planerad bebyggelse. En del studier på ämnet finns, främst med
inriktning på arkeologi och kulturarv och klimatförändringar. De studier som presenteras nedan
är främst från de senaste åren.
Erlandson (2012) tar i sin forskning upp att kulturarvet vid kusten runt om i världen har varit
hotad under en lång tid och att några av orsakerna till detta är den globala uppvärmningen som
medför ett stigande hav och erosion. Han riktar kritik mot IPCC eftersom han anser att de varit
för konservativa i sin beräkning gällande havsnivåns stigning fram till år 2100 då de in sin
rapport från år 2007 beräknat att havsnivån skulle stiga mellan 19 och 59 cm till år 2100. Han
skriver även att havsytan bara under 1900-talet stigit 17 cm globalt. Som slutsats skriver han att
regeringar och forskare runt om i världen varken har resurser eller politisk vilja att skydda
kustområden från befintliga hot. Han anser att det är allas ansvar att inventera och utöka
kunskapsläget om kustnära lämningar innan de och kunskapen om dem går förlorad.
Reeder-Myers (2015) har studerat den globala uppvärmningen och hur en stigande havsnivå
utgör ett hot mot kulturarvet och tre olika kusttyper i USA. Med hjälp av data från federala och
statliga myndigheter samt enskilda arkeologer har hon utvecklat en metod för att snabbt kunna
utvärdera sårbarhet längs kusten i USA på nationell, regional och lokal nivå. Kuststräckorna i
hennes studie fungerar som en representation för hela USA:s kust i helhet. Hon har i sin studie
pekat ut sårbara kulturmiljöer som kan prioriteras för vidare forskning.
Milner (2012) har studerat det mesolitiska kulturarvet längs kusten i nordvästra Europa och de
hot som den står inför i form av bland annat klimatförändringar såsom höjda havsnivåer och
erosion. Slutsatsen i arbetet är att forskningen och politiken går framåt, men att mycket mer
måste göras för att förstå och bevara värdefulla platser innan det är för sent.
I flera länder i Europa finns program som är utformade för att mildra skador som uppkommit i
samband med ett förändrat klimat på arkeologiska platser längs kusten, ALERT i Frankrike och
RCZAS i England (Reeder-Myers 2015). I Skottland har SCAPE utvecklats, det är en databas
till för att behandla förlusten av kulturarvet till följd av erosion på en nationell nivå.
Lokalsamhället har engagerats för att värdera och prioritera vad som bör räddas. Dawson,
Graham & Hambly (2017) har undersökt hur de strategier och samarbetsmetoder som antagits
för hotet mot kulturarvet bidragit till arkeologisk kunskap och allmän förståelse för
miljöförändringar och framtida hot. Vidare skriver de att med hjälp av planerade strategier för
13

att hindra förlusten av kulturarv längs kusterna, kan vi få möjlighet att lära oss om det förflutna
och planera inför framtiden som en del i förändringsprocessen av kustmiljön.
Genom SCAPE har det skapats ett samarbete mellan forskare, föreningar och lokalbefolkning i
frågan. Viktig arkeologisk information har genom projektet kunnat räddats eller dokumenterats
på fler platser. Kunskapsläget om kulturarvet längs kusten har i Skottland utökats. Projektet har
visat att arkeologiska forskningsfrågor kan lösas genom att arbeta med platser som hotas av
höjda havsnivåer och erosion.
Det finns en regional handlingsplan för klimatanpassning utförd av Länsstyrelsen Skåne som
berör höjda havsnivåer och erosion längs Skånes kust. Rapporten belyser kustens sårbarhet i
samband med extremväder, och ger en antydan om konsekvenser för hur ett framtida klimat
kan påverka kuststräckorna (Länsstyrelsen Skåne 2014b).
Vad beträffar naturtyper och stigande havsnivåer har Bäckström Bäckman (2015) i sin
kandidatuppsats studerat hur havstrandängar i Blekinge län påverkas vid höjda havsnivåer. I
arbetet kartlägger hon havsstrandängar som vid en stigande havsnivå på 0,5 m och 1 m. Hon
redovisar också framtida spridningsmöjligheter och utbredning för habitatet. Resultatet visar att
98% av Blekinges havsstrandängar hotas till följd av stigande havsnivåer, men att det finns
spridningsmöjligheter inåt land.
Rietz (2015) skriver i sin kandidatuppsats om hur en stigande havsnivå utgör ett starkt hot mot
strandängar i Skåne. Resultatet i hennes studie visar att 24,7% och 98,8 % av strandängarna
riskerar att försvinna om havsytan i Skåne höjs med 50 cm respektive 200 cm. Hon föreslår en
återkolonisering av biotopen in mot land där rätt förutsättningar finns.

3. Metod och Material
Metoden för arbetet är indelat i tre delar, en för att besvara varje frågeställning. Den första
delen utgörs av en översiktlig GIS-analys. I den studeras hur fornlämningar, byggnadsminnen
och naturtyper längs med Skånes kust kommer påverkas av en stigande havsnivå. Den andra
delen utgörs av en detaljstudie av berörda kulturmiljöer och naturtyper i Vellinge kommun då
vi applicerar Riksantikvarieämbetets värderingsplattform. Den tredje och avslutande delen
undersöker hur resultaten från de första två delarna förhåller sig till de åtgärdsförslagen som
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram.

14

Anledningen till varför vi valt att undersöka kulturmiljöer och natur som påverkas av 1 m är för
att FN:s klimatpanel beräknat att havsnivån globalt kommer att stiga med 100 cm till år 2100
RCP 8,5 (IPCC 2014). Motivet till att vi valt att undersöka konsekvenser av en stigande
havsnivå på 2 m beror på att SMHI (u.å.) beräknat de högsta vattenstånden för Skåne i samband
med extremväder. De presenterar prognoser för sju platser längs Skånes kust, beräkningarna
varierar från 161-210 cm. De skriver att beräkningarna inte bara visar framtidens men även
dagens havsvattenstånd. Valet att undersöka konsekvenser av ett stigande hav på 3 m är för att
prognoserna tyder på att havsnivåerna kommer att fortsätta att öka i framtiden och vi vill visa
hur mycket av Skånes kulturmiljöer och naturtyper som påverkas vid extremfall, men även hur
dessa kan komma att påverkas efter år 2100. En annan anledning till varför vi valt 3 m är för att
både SMHI och IPCC har fått kritik för att de varit försiktiga i sina beräkningar. IPCC har i
flera fall kritiserats, exempelvis vid en studie av Länsstyrelsen Skåne (2012). IPCC har även
ändrat sina beräkningar för år 2100 vid ett flertal tillfällen, då de beräknats vara för låga.

3.1. GIS-analys längs Skånes kust
I den första delen av studien gjordes en GIS-analys för att besvara frågeställningen “Vilka och
hur många kulturmiljöer och naturtyper längs Skånes kust påverkas vid höjda havsnivåer på 1
m, 2 m och 3 m?”
I GIS-analysen användes ArcMap 10.5 för kartframställning. Första steget i GIS-analysen
var att skapa lager med simulerade havsnivåhöjningar på 1 m, 2 m, och 3 m, då användes
Lantmäteriets höjdmodell GRID2+ som bas samt Lantmäteriets GSD-fastighetskarta.
Lantmäteriets GSD-Höjddata GRID2+ är framtagen genom flygburen laserscanning av
markytan och utifrån de inmätta laserpunkterna framställs ett rutnät av markytan med 2 m
upplösning (Lantmäteriet 2016). Höjddatan delades in och klassificerades om i fem klasser
utifrån höjderna; < 0, >0 – 1, >1 – 2, >2 – 3 och >3 m.ö.h. Strandlinjen som tagits fram från
höjddatan var svår att urskilja och jämfördes därför med strandlinjen i fastighetskartan för att
säkerställa att den stämde.
För att kunna peka ut kulturmiljöer och naturtyper som är särskilt utsatta för klimatförändringar
längs Skånes kust till följd av stigande havsnivåer gjorde vi ett urval utifrån SGU:s (2016)
erosionskänslighetskarta. De har tagit fram rapporten “Skånes känsliga stränder” med syftet att
peka ut områden känsliga för erosion längs Skånes kust. Med hjälp av
erosionskänslighetskartan gjorde vi en avgränsning till de områden som idag utsätts för
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betydande erosion då tidigare forskning har visat att kulturmiljöer som ligger i erosionskänsliga
områden är extra utsatta för klimatförändringar (Milner 2012, Reeder-Myers 2015 ).
Nästa steg i GIS-analysen var en överlagringsanalys där lager med kulturmiljöer och naturtyper
applicerades på lagret med simulerade havsnivåhöjningar på 1 m, 2 m, och 3 m. För att ta reda
på vilka kulturmiljöer som påverkas av respektive havsnivå användes Riksantikvarieämbetets
fornminnessystem och bebyggelseregister. Riksantikvarieämbetets
fornminnesinformationssystem (FMIS) innehåller information om registrerade fornlämningar
samt övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister
innehåller information om det skyddade byggda kulturarvet såsom statliga och enskilt ägda
byggnadsminnen och kyrkor tillhörande Svenska kyrkan (Riksantikvarieämbetet u.å.).
Genom att slå ihop dessa lager kunde berörda fornlämningar och byggnadsminnen markeras
och antalet som påverkades kunde bestämmas. För att undersöka var höga kulturvärden fanns
användes kulturmiljöprogrammet för Skåne för att få fram utpekade kulturmiljöer som
påverkas av höjda havsnivåer. Kulturmiljöprogrammet är framtaget av Länsstyrelsen i Skåne
med syftet att peka ut områden i regionen med kulturhistoriska värden. Det kan vara områden
med historiska, estetiska och socialt engagerade egenskaper. Kulturmiljöprogrammet är inte
juridiskt bindande, utan fungerar som ett kunskapsunderlag i arbetet med att planera, bevara,
skydda och vårda Skånes kulturmiljöer (Länsstyrelsen Skåne u.å.).
För att få ett tydligare och mer överskådligt resultat kategoriserades liknande lämningar ihop i
övergripande kategorier. Lämningstyperna fartygs- och båtlämningar samt fiskelägen
kategoriserades som “Sjöfarts- och fiskelämningar”. Lämningstyperna; borg, fästning/skans,
militär anläggning, stadsbefästning och stridsvärn kategoriseras som “militära lämningar”.
Lämningstyperna; bro, färdväg, vägmärke, vad, by/gårdstomt, dike/ränna, fyndplats,
fångstanläggning, gravar, gränsbestämt område, hägnad, hällristningar, kanal, kvarn, kyrkoruin,
minnesmärke, samlingsplats, sammanförda lämningar, vallanläggningar. Dessa lämningar slogs
samman till “Sammanslagna lämningar” då de endast förekom i enstaka fall.
För att ta reda på vilka naturtyper som påverkas av respektive havsnivåhöjning användes
TUVA, jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. TUVA är en ängs- och
betesmarksinventering som startades upp år 2002 på uppdrag av regeringen, inventeringen
genomfördes av Jordbruksverket och Länsstyrelsen för att identifiera naturvärden och
kulturlämningar i ängs- och betesmarker (Jordbruksverket 2017). Genom att sammanföra
respektive lager med en simulerad höjd havsnivå med data från TUVA kunde de naturtyper
som påverkas att identifieras. Arean av berörda naturtyper beräknades för att få en uppfattning
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om vilka naturtyper som är mest drabbade. För att undersöka vilka naturtyper med höga
naturvärden som påverkas av en stigande havsnivå utgick vi från de områden som idag anses
värdefulla och är skyddade för sina höga naturvärden. De skyddsformer vi undersökte närmare
var nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden och art- och habitatdirektivet och
riksintresse för kultur- och naturvården.
Natura 2000 är ett skyddsnätverk som EU skapat för att bevara den biologiska mångfalden,
vilket görs genom att bevara biologiskt rika livsmiljöer i Natura 2000-områden
(Naturvårdsverket 2018a). Art och habitatdirektivet beskriver att arter och livsmiljöer som
omfattas av Natura 2000-områden ska vara särskilt skyddade så att arter och dess livsmiljöer i
nätverket har en god bevarandestatus (Artdatabanken 2018).

3.2. Detaljstudie Vellinge kommun
Det andra steget i studien var att göra en detaljstudie i Vellinge för att besvara den andra
frågeställningen “På vilket sätt kan Riksantikvarieämbetets (2015) rapport “Plattform
Kulturhistorisk värdering och urval” användas för att värdera
kulturmiljöer längs Skånes kust som påverkas av en förhöjd havsnivå?”.

Riksantikvarieämbetets “Plattform kulturhistorisk värdering och urval” är framtagen för att
förtydliga och förenkla arbetsprocessen kring kulturhistorisk värdering och urval. Den kan
fungera som ett stöd vid värdering av fornlämningar och kulturmiljöer. Plattformen kan fungera
som ett grundläggande förhållningssätt i arbetet med kulturarvet (Riksantikvarieämbetet 2015).

Arbetet inleddes med en fältstudie i Vellinge kommun den 8 oktober 9.00-16.00 då vi besökte
kulturmiljöer samt naturtyper som påverkas av höjda havsnivåer på 1 m. Innan vi åkte ut i fält
gjorde vi en värdering av kulturmiljöer samt en GIS-analys för att veta vilka kulturmiljöer och
naturtyper som påverkas och för att får en bra bild över vilka platser som skulle besökas i
fältstudien. Syftet med fältbesöket var att skapa oss en bild av de kulturmiljöer och naturtyper
som påverkas i området, samt för att kunna göra en värdering av Vellinges värden utifrån
Riksantikvarieämbetets värderingsplattform. För att värdera kulturmiljöer i detaljstudien har vi
använt oss av plattformens värderingsprocess som är indelat i fyra olika typer av
ställningstaganden (fig. 7) för att kunna göra ett ställningstagande till kulturmiljöns värde.
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Den beskrivande delen i plattformen gjordes genom att vi med GIS-analys undersökte vilka
lämningar som skulle påverkas vid en stigande havsnivå på 1 m i Vellinge. Utifrån GISanalysen gick vi sedan vidare med den analyserande delen av kulturmiljön,
kulturmiljöprogrammet för Skåne användes för att skapa oss en uppfattning om områdets
historia och vad som återspeglas. Sedan besökte vi platserna i fält för att uppleva platserna inför
värderingen.

Figur 7. Riksantikvarieämbetets fyra inledande steg i värderingsprocessen gällande ställningstagande av
kulturmiljöer. Bilden är hämtad ur Källa: Riksantikvarieämbetet (2015) “Plattform kulturhistorisk värdering och urval”.
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Vid värderingen utgick vi ifrån de fem
värderingsaspekter som presenteras i
Riksantikvarieämbetets plattform (fig. 8).
De kulturhistoriska aspekterna bedömdes
utifrån utformning, funktion och betydelse.
Alltså utifrån hur viktiga, tydliga, eller hur
mycket de återspeglar en viss tidsperiod
eller ett händelseförlopp. De estetiska
aspekterna bedömdes utifrån form och
funktion dvs. de visuella, rumsliga,
konstnärliga och arkitektoniska värdena. De

Figur 8. Riksantikvarieämbetets fem olika
värderingsaspekter. Bilden är hämtad ur Källa:
Riksantikvarieämbetet Plattform kulturhistorisk
värdering och urval (2015).

sociala aspekterna bedömdes utifrån vilken
upplevelse platsen gav oss, om platsen hade en attraktivitet dvs att det läggs tid, energi, pengar
för att besöka platsen. Det sociala värdet bedömdes också utifrån våra förhållningssätt och
relation till en specifik plats.

De ekologiska aspekterna bedömdes utifrån naturtypernas biologiska innehåll. För att kunna
bedöma områdets natur utan att själva göra omfattande inventeringar användes Länsstyrelsens
bevarandeplaner av Natura 2000 – områden i Vellinge samt Naturvårdsverkets beskrivningar
av naturtyperna. Med hjälp av dessa samt fältbesök av vissa av naturtyperna kunde vi skapa oss
en uppfattning om vilka biologiska värden Vellinges naturtyper innefattar. Sedan bedömdes
naturen i Vellinge utifrån biologisk mångfald, rödlistade/hotade arter, potential för
kunskapsökning, ekologisk funktionalitet (fortlevnad och spridningsmöjlighet för arter). För de
ekonomiska aspekterna utgick vi ifrån om kulturmiljön har en ekonomisk inverkan på
näringsliv, ger utgifter/intäkter för offentlig ekonomi, har ett fastighetsvärde, bidrar till kultureller miljöekonomi och om kulturmiljön/ naturtyperna är en ekonomisk resurs utifrån
besöksnäringen och marknadsvärdet.
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3.3. Åtgärdsförslagen från Länsstyrelsen i Västra Götaland
I den tredje delen av studien och för att besvara frågeställningen “Utifrån resultatet från
ovanstående frågeställningar, vilka möjligheter finns för att applicera åtgärdsförslagen som
presenteras i Länsstyrelsen i Västra Götalands (2016) rapport “Kulturarv för framtida
generationer” på kulturmiljöer och naturtyper som påverkas av stigande havsnivåer längs
Skånes kust?” utgick vi ifrån hur åtgärdsförslagen som Länsstyrelsen Västra Götaland
presenterar i rapporten “Kulturarv för framtida generationer” går att applicera på kulturmiljöer
och naturtyper i Skåne. I rapporten redogörs hur kulturarvet i Västra Götaland och Hallands län
kommer att påverkas av stigande havsnivåer. I rapporten presenteras även tre åtgärdsförslag
med syftet att underlätta att bevara kulturarvet vilka lyder; Resistans, Resiliens och
Tillbakadragande. Resistans beskrivs enligt följande: “Resistans är åtgärder som ökar ett
områdes förmåga att motstå störning till exempel genom vallar eller andra barriärer. Man motar
bort problemet.” Resiliens beskrivs enligt följande: “Resiliens är åtgärder som ökar ett områdes
förmåga att klara konsekvenser av störning, till exempel att byggnader anpassas för att klara en
viss översvämningsnivå.” Tillbakadragande beskrivs enligt följande: “Tillbakadragande är till
exempel att vid översikts- och detaljplanering planera för ny lokalisering av till exempel
bebyggelse” (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2016, s. 45). Dessa åtgärdsförslag applicerades på
drabbade kulturmiljöer samt naturtyper i Vellinge för att undersöka och få en förståelse för hur
de skulle fungera lokalt i kommunen, men även hur de skulle kunna fungera i andra områden
längs Skånes kust. Detta gjorde vi eftersom vi vill uppmärksamma att natur- och
kulturmiljövårdsarbetet gällande stigande havsnivåer i Skåne möjligtvis borde utvecklas eller
använda sig av Länsstyrelsen i Västra Götalands befintliga åtgärdsförslag.
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4. Resultat och diskussion
4.1 Översiktlig GIS-analys
Resultatet av GIS-analysen längs Skånes kust visar att lämningstypen som påverkas mest till
antalet av en stigande havsnivå på 1 m längs Skånes kust är boplatser. Boplatser beskrivs av
Riksantikvarieämbetet som en lämning på en plats där man under förhistorisk tid bott eller
vistats, på boplatser kan lämningar från byggnader, föremål, råämnen, avfall eller byggmaterial
finnas (Riksantikvarieämbetet 2014).
Andra lämningstyper som drabbas i stor utsträckning är sjöfarts- och fiskelämningar, militära
lämningar och stadslager. Antalet fornlämningar i Skånes 16 kustkommuner varierar från 1446809 st. Resultatet visar att den största andelen lämningar som riskerar att påverkas av en
stigande havsnivå är belägna i Vellinge och Lomma kommun. I Vellinge kommun kommer 41
st av lämningarna att påverkas vid en stigande havsnivå vid 1 m höjd havsnivå. 90 st av
lämningarna kommer att påverkas vid en stigande havsnivå på 2 m, och 133 st kommer att
påverkas vid en stigande havsnivå på 3 m. Vellinge kommun är dock inte den kommun med
flest antal lämningar totalt räknat i hela kommunen. I Lomma kommun är det 15 st av
lämningarna som kommer att påverkas vid en stigande havsnivå på 1 m följt av 30 st vid 2 m,
och 36 st vid 3 m.
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Figur 9. Lämningstyper som kommer att påverkas av en stigande havsnivå på 1 m i Skånes
kustkommuner. Källa: Kommungränser från © Lantmäteriets GSD-Fastighetskarta i skala 1:5 000-1:20
000.

Fig. 9 visar en stor geografisk spridning av boplatser som kommer att påverkas. Det går dock
att se en viss koncentration i Kristianstads kommun och i de södra delarna av västkusten.
Mönstret visar att lämningstypen gränsmärken främst påverkas i Vellinge kommun. De
gränsmärken som kommer att påverkas av en höjd havsnivå är tångvallar gjorda av tång och
torv. Antalet militära lämningar är flest i Vellinge kommun, till följt av Landskrona kommun
och Kristianstad. Lämningstypen visar den historiska vikten av att skydda kusten och att
lämningarna varit en viktig del av försvarssystemet. Exempel på detta är citadellet i Landskrona
och Falsterbohus borgruin i Vellinge. Det förekommer flest sjöfarts- och fiskelämningar som
påverkas av en stigande havsnivå i Höganäs kommun, samt finns det en koncentration i
Vellinge kommun. Detta visar kusten som en viktig resurs, och på platser där kusten använts
för fiske och speglar en period då sill- och ålfisket varit viktiga näringskällor. De sjöfarts- och
fiskelämningar som berörs är fyrar, vallningar och vrakrester. Majoriteten av lämningstypen
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stadslager kommer att påverkas i Vellinge kommun, det finns även en viss koncentration som
påverkas i Burlöv. Detta visar på områden som länge utnyttjats som boplatser och
handelsplatser. Det är en varierad geografisk spridning av “sammansatta lämningar” som
kommer att påverkas, med undantag för en viss koncentration i Vellinge kommun.
Tabell 1. Redovisar antal och den procentuella andelen lämningar som kommer att påverkas vid en
ökad havsnivå på 1 m, 2 m, respektive 3 m i Skånes kustkommuner.

Kommun
Bromölla
Burlöv
Båstad
Helsingborg
Höganäs
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Malmö
Simrishamn
Skurup
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Ängelholm

Totalt antal
lämningar

Antal lämningar som
påverkas vid 1 m
ökad havsnivå

954
144
2576
1468
841
6809
912
966
260
1155
2024
686
1672
691
1702
3356

Antal lämningar
Antal lämningar
som påverkas vid 2 som påverkas vid 3
m ökad havsnivå
m ökad havsnivå
7
14
4
10
40
67
12
28
22
40
98
204
26
52
42
64
30
36
18
52
23
36
1
10
21
75
90
133
11
22
19
34

2
3
16
4
10
38
5
15
15
9
17
1
7
41
3
13

Tabell 2. Redovisar antal byggnadsminnen som kommer att påverkas av en ökad havsnivå vid 1 m, 2
m, och 3 m i Skånes kustkommuner.
Kommun
Vellinge
Malmö
Landskrona
Kristianstad
Helsingborg
Ystad
Trelleborg

1 m höjd havsnivå

2 m höjd havsnivå
2 st
1 st
1 st
-

5 st
13 st
3 st
2 st
-

3 m höjd havsnivå
11 st
34 st
10 st
5 st
3 st
3 st
1 st

Tabell 2 visar att byggnadsminnen i Vellinge, Malmö och Landskrona kommun kommer att
påverkas av en höjd havsnivå på 1 m. De byggnadsminnen som berörs vid 1 m består
bland annat av ett sjöfartsmärke i Vellinge kommun, Sofia Albertinas kyrka i Landskrona. Vid
en höjd havsnivå på 2 m tillkommer byggnadsminnen i Kristianstads kommun och i Malmö
kommun skiljer sig i antalet byggnadsminnen som påverkas jämfört med de andra
kommunerna. Några av de byggnadsminnen som påverkas vid en höjd havsnivå på 2 m är
Österängs kyrka och Tingshuset i Kristianstad. I Malmö påverkas ett antal byggnader
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kategoriserade som bostadshus med kulturhistoriskt värde. I Vellinge kommer bland annat
Falsterbo fyr och fyrvaktarbostaden påverkas. Vid en höjd havsnivå på 3 m tillkommer
byggnadsminnen i Helsingborg, Ystad och Trelleborg. Antalet i byggnadsminnen i Malmö
kommun fortsätter att utmärka sig till antalet, följt av Vellinge och Landskrona. I Malmö
påverkas Sjömanskyrkan, utöver det är det fortsatt bostadshus med kulturhistoriska värden den
kategori som dominerar som kommer att påverkas. I Vellinge kommun kommer Skanörs kyrka
och rådhuset i Skanör att påverkas. Hamnfyrarna i Ystad och Trelleborg kommer även att
påverkas vid en höjd havsnivå på 3 m. De byggnadsminnen som kommer att påverkas av höjda
havsnivåer är oersättliga eftersom de just är präglade av det kulturhistoriska värdet, detta gör
det viktigt att skadorna som kan uppstå till följd av ett förändrat klimat förebyggs.
Tabell 3. Redovisar de naturtyper som kommer att påverkas av en stigande havsnivå på 1 m längs
Skånes kust.
Naturtyp
1310
1330
1630
6410
Övrig mark
Utvecklingsmark
Mosaik
Annan naturtyp
2130
6230
6510
4010
Kultiverad fodermark
8230
6210
6270
4030
5130
9070

1 m ökad havsnivå (ha): Total area (ha):
Andel av total area %
<1
<1
100
476
561
85
81
98
83
773
1319
59
5
23
22
26
148
18
67
463
14
525
3922
13
19
212
9
4
53
8
4
69
6
11
241
5
65
1440
5
<1
32
<3
<1
55
2
34
1523
2
<1
1372
<1
<1
226
<1
<1
231
<1

Tabell 3 visar att naturtyperna glasörtstränder (1310), salta strandängar (1330) och strandängar
vid östersjön (1630) och fuktäng (6410) är de naturtyper längs Skånes kust som kommer att
påverkas mest av en höjd havsnivå på 1 m. Arealen av glasörtstränder är inledningsvis väldigt
låg jämfört med arealen på de andra naturtyper med en hög andel i procent som kommer att
påverkas.
Bilaga 1 visar att naturtyperna 1630 och övrig mark kommer att påverkas med 100% och att det
totalt finns 1-14 hektar av dessa. Den visar också att i Malmö kommun påverkas naturtypen
1310 med 100% och att det endast finns 1 hektar av naturtypen. I Simrishamn påverkas
naturtypen 1630 med 100%, och även där finns enbart 1 hektar av naturtypen. Naturtypen 6410
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berörs i flera kommuner, och i Kristianstad och i Vellinge finns en stor areal av ett flertal
naturtyper som kommer att påverkas. Bilaga 2 visar att en fortsatt hög procentuell andel av
naturtyperna 1630 och övrig mark kommer att påverkas i Kävlinge kommun, naturtypen 1330
kommer även att påverkas100% i kommunen. I Malmö påverkas samtliga naturtyper med
100%. I Vellinge och i Kristianstad är det fortsatt en hög andel av naturtyperna som kommer att
påverkas, men undantag för annan naturtyp i de båda kommunerna. Bilaga 3 visar ungefär
samma mönster som föregående bilagor. Kävlinge, Kristianstad, Malmö och Vellinge är de
kommuner där stört andel naturtyper kommer att påverkas av ett stigande hav.
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4.2. Detaljstudie Vellinge kommun

Figur 10. Fornlämningar och byggnadsminnen i Vellinge kommun som kommer att påverkas av en stigande
havsnivå på 1 m. Källa: Kommungränser från © Lantmäteriets GSD-Fastighetskarta i skala 1:5 000-1:20 000..

Fig 10 visar att det är flest fornlämningar och byggnadsminnen som påverkas i de norra delarna
av halvön Skanör/Falsterbo. Den totala mängden lämningar i Vellinge kommun belägna 500
meter från kustlinjen är 100 st. Av dessa lämningar dominerar lämningstyperna gränsmärken,
fiskelägen och boplatser. En majoritet av gränsmärkena består av tångvallar och ett fåtal är av
sten. Boplatserna och fiskelägena är centrerade till halvöns norra delar vilket även fig 10 visar.
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Figur 11. Naturtyper i Vellinge kommun som kommer att påverkas av en stigande havsnivå på 1 m. Källa:
Kommungränser från © Lantmäteriets GSD-Fastighetskarta i skala 1:5 000-1:20 000.

De naturtyper som påverkas mest av en stigande havsnivå på 1 m i Vellinge kommun är salta
strandängar (1330), utvecklingsmark och stagg-gräsmarker (6230). Resultatet från den
extensiva studien visar att en majoritet av naturtyperna i fig. 11 kommer att påverkas, och vara
täckta med vatten vid en stigande havsnivå på 2 m. Vid en förändrad havsnivå på 3 m påverkas
nästan alla naturtyper i Vellinge med nära 100%, med ett spann mellan 93% - 100%.
Naturtyperna annan naturtyp och utvecklingsmark har vid inventeringstillfället definierats som
naturtyper av Jordbruksverket. Utvecklingsmark kan omvandlas till en naturtyp med hjälp av
åtgärder eller med tiden genom naturliga förändringar (Jordbruksverket 2017).
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Naturtypen salta strandängar (1330) omfattar total 377 hektar i Vellinge. Vid en stigande
havsnivå på 2 m och 3 m kommer 99% av strandängarna påverkas. I Vellinge kommun har
salta strandängar en lång hävdkontinuitet då naturtypen använts som betesmark under en lång
period, betesdriften har gett upphov till de höga naturvärden som finns på ängarna
(Länsstyrelsen Skåne 2005a). Enligt områdets bevarandeplan som natura 2000 - område har
Länsstyrelsen i Skåne (2005b) beskrivit att arter som blåsklöver (Trifolium fragiferum), glasört
(Salicornia europaea), ormax (Parapholis strigosa), saltmålla (Halimione pedunculata),
saltnarv (Spergularia marina), strandkrypa (Glaux maritima) finns i markerna.
Bevarandeplanen beskriver också att strandängarna är viktiga för vadare och flyttfåglar, och
arterna gulärla (Motacilla flava), rödbena (Tringa totanus), småtärna (Sternula albifrons),
större strandpipare (Charadrius hiaticula), sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina) och tofsvipa
(Vanellus vanellus) kan skådas i området. Större delen av ängarna i Vellinge utnyttjas idag som
betesmark.
Av naturtypen grå dyner (2130) påverkas totalt 37
hektar. Vid en höjd havsnivå på 1 m påverkas 41 %.
Vid en höjd havsnivå på 2 m påverkas 89 %, och vid 3
m stigning 100% av naturtypen. Grå dyner (2130) är
permanenta sanddyner som har en växtlighet med
örtvegetation, mossor och lavar (Naturvårdsverket
2011d). Enligt områdets bevarandeplan förekommer
de hävdade och ohävdade. De dominerande gräsarterna
är rödsvingel (Festuca rubra), sandstarr (Carex
arenaria) på vissa ställen fårsvingel (Festuca ovina),
fältmalört (Artemisia campestris) och, i gynnsamma
fall, även borsttåtel (Corynephorus canescens). Andra

Figur 12. Klockljung som växer i stagg-gräsmark i
Skanörs Ljung Foto: Amanda Andersson den 23
oktober 2018.

förekommande arter är backtimjan (Thymus
serpyllum), bergsyra (Rumex acetosella), flockfibbla (Hieracium umbellatum), gul fetknopp
(Hieracium umbellatum) gulmåra (Galium verum) kruståtel (Deschampsia flexuosa),
kärringtand (Lotus corniculatus), rotfibbla (Hypochoeris radicata), rödven (Agrostis
capillaris), trift (Armeria maritima) och vårtåtel (Aira preacox) (Länsstyrelsen Skåne 2005a).
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Av naturtypen stagg-gräsmarker (6230) påverkas totalt 7 hektar. Vid en stigande havsnivå på 1
m påverkas 57%, vid en höjd havsnivå på 2 m och 3 m påverkas 100% av naturtypen. Enligt
områdets bevarandeplan förekommer fårsvingel (Festuca ovina), stagg (Nardus stricta),
borsttåg (Juncus squarrosus), klockljung (Erica tetralix) (fig. 12), gåsört (Argentina anserina),
hundstarr (Carex nigra), bunkestarr (Carex elata), ljung (Calluna vulgaris) rödsvingel (Festuca
rubra) och vårbrodd (Anthoxanthum odoratum). Områdets beskrivs ha en örtrikedom som är
viktiga för många insekter, inte minst fjärilar och bin. I naturtypen finns fjärilarna
ängsmetallvinge (Adscita statices), mellanmätare (Phibalapteryx virgata) och sexfläckig
bastardsvärmare (Zygaena filipendulae). Naturtypen stagg-gräsmarker kräver kontinuerligt
hävd i form av bete. Strandängarna måste även översvämmas regelbundet med vatten av god
kvalitet för att gynna naturtypen (Länsstyrelsen Skåne 2005b).
Vellinges natur skyddas i 11 st naturreservat och i fem Natura 2000-områden. Ängarna i
området omfattas av strandskydd. Naturen i Vellinge har höga värden ur många aspekter och
har en stor betydelse för flyttfåglar och häckande fåglar (Länsstyrelsen Skåne 2018e). De
långgrunda stränderna och strandängarna är viktiga för vadare. Vellinge är en av de viktigaste
platserna i landet för flyttfåglar (Länsstyrelsen Skåne 2018e). Vid området runt Måkläppen
finns en sälkoloni med både gråsäl (Halichoerus grypus) och knubbsäl (Phoca vitulina)
(Vellinge kommun 2015). Vid Flommen finns grönfläckig padda (Bufo viridis) och strandpadda
(Bufo calamita) (Länsstyrelsen Skåne 2005a).
Flommen var tidigare utmark till
Skanör och Falsterbo och har
använts till torvtäkt och bete (fig.
14) (Länsstyrelsen Skåne 2018e).
Vid naturreservatet Skanör-Höll
finns rester av ett gammalt
beteslandskap som förr sträckte
sig längs med den skånska
västkusten (Länsstyrelsen Skåne
2005a). Ängarna innehar en
särpräglad och sällsynt flora ofta
knuten till den långvariga hävden
på markerna (Länsstyrelsen Skåne

Figur 14. Måkläppen och delar av Flommens naturreservat Foto: Emil Granöö
den 20 oktober 2018.

2005a).
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Vellinges natur har höga värden ur många olika aspekter, området har höga ekologiska värdena
med en rik biologisk mångfald. Området lockar ornitologer, botanister och kulturintresserade,
men också ur rekreations- och friluftslivet aspekt är området mycket värdefullt.
För naturtyper som undersökts i studien innebär den stigande havsnivå en omfattande förlust av
habitat och livsmiljöer för arterna i naturtyperna. En tillfälligt höjd havsnivå är många av
arterna i naturtyperna anpassade för men med vid en konstant höjd havsnivå minskar
naturtypernas arealer. För att bibehålla naturtypernas omfattning behövs ny mark koloniseras in
mot land. Utan långsiktig planering kan kolonialiseringen leda till intressekonflikter i områden
med redan högt exploateringstryck. Då flera av dessa markers artsammansättning uppkommit
till följd av långvarig hävd, tar liknande habitat lång tid att återskapa och vi kan få en förlust av
biologisk mångfald och höga naturvärden. Dessa marker bör bevaras inte bara utifrån sin
artrikedom utan även som kulturmiljöer i sin helhet. Då de inte bara har ett högt ekologiskt
värde utan också ett väldigt högt kulturhistoriskt värde. Rietz (2015) anser att det finns goda
möjligheter till återetablering och spridning in mot land av strandängar i Vellinge. Vi
instämmer med Bäckström Bäckman (2015) och Rietz (2015) om att spridningsmöjligheter för
naturtyper längs kusten borde tas med i långsiktig planering redan idag.

4.3. Tillämpning av Riksantikvarieämbetets värderingsplattform
Nedan redovisas resultatet utifrån Riksantikvarieämbetets värderingsplattform när
värderingsprocessen samt värdeaspekter som presenteras i rapporten tillämpats enligt (fig.7 &
8).
Beskrivning
Kulturmiljöprogrammet beskriver kulturmiljön i Vellinge på följande sätt: ”miljöerna illustrerar
en utveckling från medeltidens centrala handelsorter, borgruinerna och kyrkorna, till 1700- och
1800-talets småstadsidyller där sjöfart och fiske samt jordbruk i mindre skala utgjort de
huvudsakliga näringsgrenarna. Turistnäringen under sekelskiftet har satt sin prägel på orternas
bebyggelse och anläggningar” (Länsstyrelsen Skåne 2018b).
Fiskelägen och fisket utgör en näring och kulturmiljö starkt förknippad med kusten. I Skanör
och Falsterbo finns lämningar efter fisket på bland annat halvöns norra udde, (RAÄ Skanör m.
Falsterbo 11:1). På platsen finns ett 40-tal gropar efter fiskehoddor som avspeglar tiden då
sillfisket hade en betydande omfattning för lokalbefolkningen. Nere vid Skanörs hamn finns ett
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flertal moderna fiskebodar kvar och färsk går att köpa fisk ur ett rökeri. Att fisket som näring
lever kvar i området stärker platsens uttryck som kulturmiljö.

Figur 15. Kartan visar den gamla bystrukturen med inägor och utmark i Skanör och Falsterbo stad från
år 1765. Akt L172-1:2 © Lantmäteriet.

I Skanör och Falsterbo finns naturtyper som är rester av ett flera hundra år gammalt
jordbrukslandskap (Länsstyrelsen Skåne 2005a). Dessa miljöer avspeglar det gamla
jordbrukssamhället med en bystruktur med inägomark och utmark (fig. 15). Spåren från den
gamla tiden finns synliga i landskapet, genom de öppna betespräglade markerna och
tångvallarna (RAÄ Falsterbo 22:1). Tångvallarna som förr markerat gränsen mellan inäga och
utmark har hållit djur ute från odling samt stoppat översvämningar och högvatten (Fredricsson
2017). Idag markerar vallarna gränsen mot bebyggelsen med villor och den öppnare marken
mot stranden. Strandängarna och hedarna har genom tiden använts som betesmark för djur, till
torvbrytning och för bränsle på stränderna har insamling av tång till vallar och gödsel
förekommit (Vellinge kommun 2015). Den kontinuerliga hävden och kulturpåverkan genom
århundraden av bete på strandängarna och heden har skapat utrymme för konkurrenssvaga och
hotade arter (Länsstyrelsen Skåne 2005a). Med denna flora medföljer en artrikedom och ett
högt naturvärde som har en stark koppling till de kulturpåverkade markerna (Länsstyrelsen
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Skåne 2018c). Idag används betesdjuren som naturvårdare och bevarar värdet av den artrika
floran som utvecklats i området.
Vid halvöns Södra udde finns Falsterbo fyr
(RAÄ Falsterbo 1:1) (fig. 16) som utgör ett
byggnadsminne. Fyren är byggd i tegel år 1759
och är ett viktigt landmärke som berättar om
sjöfarten längs Falsterbonäset. Tegelfyren har
föregåtts av en enklare typ av fyr som stått norr
om dagens fyrplats (Länsstyrelsen Skåne
2018b).
Den militära kulturmiljön avspeglar kustlinjen
som en viktig plats för försvar. I området finns
rester från militära anläggningar med borgar
från medeltiden (RAÄ Falsterbo 5:1) (fig. 17).
Den medeltida borgen ska ha bebotts av den

Figur 16. Falsterbos fyr (RAÄ Falsterbo 1:1)
vilket är ett av de byggnadsminnen i Vellinge
kommun som kommer att påverkas av stigande
havsnivåer. Foto: Amanda Andersson den 8
oktober 2018.

kungliga fogden under medeltiden vid
Skånemarknaden (Länsstyrelsen Skåne
2018b).
Turistnäringen och friluftslivet har under
sekelskiftet har satt sin prägel på orternas
bebyggelse och anläggningar. Områdets
utveckling under tidigt 1900-tal till
semesterort med arkitektritade villor och små
färgglada badbodar längs stränderna
avspeglar områdets utveckling från fiske och
jordbrukssamhälle till semesterort
(Länsstyrelsen Skåne 2018b). Idag är
området viktigt för rekreation och friluftsliv
med golfbana, promenadstråk, kulturstig,
ridning, kitesurfing, segling och
fågelskådning.

Figur 17. Borgruin (Falsterbo 5:1) som kommer att
påverkas av en stigande havsnivå på 1 m. Foto:
Linnéa Sidibé den 8 oktober 2018.
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Analys av värden
Kulturhistoriskt värde - Kulturmiljön i Vellinge har ett högt kulturhistoriskt värde och platsen
återspeglar flera olika tidsepoker och utvecklingsstadier. Kulturmiljön i Skanör och Falsterbo
har en stor kulturhistorisk betydelse då lämningarna illustrerar människans utveckling i
området under lång tid. Många synliga lämningar från olika tider finns i området, men främst
från medeltiden när Falsterbo var ett handelscentrum med kyrka, borgar och groparna efter
sillfiskeläger (Länsstyrelsen Skåne 2018b). Spår från 1700-1800-talets brukande av jorden i
form av tångvallar och indelning av inägo- och utmark. Fyren från 1700-talets sjöfart står kvar i
området i närheten där en äldre fyr varit placerad (Länsstyrelsen Skåne 2018b). Längs
strandängarna och på Skanörs Ljung har området kvar sin historiska funktion som betesmark
(Länsstyrelsen Skåne 2005a).
Estetiskt värde - Skanör och Falsterbo har som
kulturmiljö ett högt estetiskt värde då området har en
lantlig karaktär (fig. 18) som ger ett starkt visuellt
intryck. Olika arkitektoniska värden finns, exempelvis
villorna, fyren, korsvirkeshusen och Falsterbos
slottsruin. Områdets rumsliga läge i förhållande till
havet höjer även kulturmiljöns estetiska värde.
Socialt värde - Kulturmiljön i Skanör och Falsterbo
kan beskrivas som levande och aktiv då människor
under hela året besöker området, vilket kan tolkas som
att platsen är trevlig att besöka och har mycket att
erbjuda för flera olika intressen. Besökarnas relation
till området och kulturmiljön kan tänkas variera

Figur 18. Fotot visar en tångvall som tidigare
använts som gränsmärke mellan in och utmark
och som skydd mot förhöjda havsnivåer. Foto:
Amanda Andersson den 8 Oktober 2018.

mycket i förhållande till förkunskaper, bakgrund och
intresse hos besökaren. Som helhet har Skanör och Falsterbo ett högt socialt värde i kontrast till
inlandet i Vellinge kommun.
Ekologisk aspekt - ur en ekologisk aspekt har strandängarna och hedarna i området ett högt
ekologiskt värde, markerna innehåller flera hotade rödlistade arter. Strandängarna och hedens
långa hävdkontinuitet har skapat förutsättningar för ett rik växt och djurliv. Den biologiska
mångfalden av arter som finns på strandängen är bland annat kopplad till området som
kulturmiljö.
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Ekonomisk aspekt -Vellinge som kulturmiljö har ett ekonomiskt värde, då området som helhet
lockar många besökare vilket påverkar lokala och regionala näringsverksamheter ekonomiskt.
Vissa lämningar i Vellinge har ett fastighetsekonomiskt värde. Kulturmiljön har ett
genomgående högt besöks- och marknadsvärde. Områdets attraktivitet som bostads- och
rekreationsområde höjer det ekonomiska värdet på områdets kulturmiljöer, då besökare lockas
på grund av läget. När vi bedömt kulturmiljön i Vellinges ekonomiska värde har vi bedömt att
området som helhet har ett högt värde, med hänsyn till att hela området har ett så högt
besöksvärde, vilket även höjer de ekonomiska värdet för kulturmiljöerna.
Sammanfattningsvis bedöms kulturmiljön i Vellinge utifrån plattformen ha ett genomgående
högt värde ur alla värderingsaspekter. Men vi anser att plattformen är svår att applicera på
kulturmiljöer i då Vellinge vi tror att den hade fungerat bättre på enskilda objekt. En
kulturmiljö är ett väldigt komplext begrepp vilket gör det svårt att applicera en abstrakt
värderingsmall som utgår ifrån konkreta värden.

4.4. Tillämpning av Västra Götalands åtgärdsförslag
I Skånes kustkommuner är de lämningstyper som påverkas mest boplatser, stadslager,
gränsmärken, militära lämningar samt sjöfarts- och fiskelämningar. Lämningarna är av
liknande typ som presenteras att hotas i Västra Götalands rapport.
Gällande sjöfarts- och fiskelämningarna kan en stigande havsnivå erodera bort arkeologiska
material och fynd kan förstöras. Både sjöfarts- och fiskelämningar ligger ofta i direkt
anslutning till kustlinjen vilket gör lämningstypen extra utsatt för ett stigande hav. Militära
lämningar avspeglar kustlinjen som en viktig plats för försvar. Flertalet militära lämningar
berörs då de strategiskt har placerats i nära anslutning till kustlinjen. Exempelvis så är PerAlbinlinjen något som kan komma att påverkas med tanke på dess direkta placering vid
kustlinjen (Högberg 2000). Försvarsanläggningar är ofta viktiga inslag i landskapsbilden och
återspeglar en tid i Sveriges militärhistoria.
De stadslager som finns under dagens städer kommer drabbas i stor utsträckning om havsnivån
stiger. Lagren ligger redan idag lågt och under jord. Skulle stadslager permanent hamna under
vatten försvåras det arkeologiska arbetet med att undersöka lagren. Boplatser har ofta varit
belägna i närheten av vatten och havet då kusten genom århundraden varit en viktig plats för
bosättning och som livnäring och för kommunikationsmöjligheterna. Om boplatser och
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stadslager hamnar under vatten försvårar det arkeologiska arbetet med att vidare utöka
kunskapsläget om lämningarna.
Att då applicera ett åtgärdsförslag som Tillbakadragande på en hel kulturmiljö kan vara svårt.
Skillnader i material gör exempelvis att berörda objekt har olika förutsättningar att stå emot
vatten. I vissa fall kanske inte så stora åtgärder behöver appliceras på kulturmiljöer som håller
på att gå förlorade. Åtgärder med endast grundlig dokumentation kanske i vissa fall kan vara
lämplig som åtgärd. Exempelvis som i artikeln från Dawson, Graham, & Hambly (2017) där
lämningar som kommer hamna under vatten har digitaliserat och nu finns tillgängliga på
internet. I ett annat projekt som Dawson, Graham, & Hambly (2017) beskriver hur en lämning
flyttats som tidigare varit utsatt för erosion och en stigande havsnivå. I processen av att flytta
lämningen blev delar rekonstruerade med hjälp av en gammal byggnadsteknik som användes
vid uppförandet, projektet och åtgärden blev på så sätt en källa för ny kunskap om lämningen
och byggnadstekniken.
Naturtyperna längs den Skånska kusten består på många ställen av strandängar belägna i nära
anslutning till strandkanten på lågt liggande marker. När havsnivån stiger kommer strandängar
att hamna under vattnet och riskerar då att försvinna. Strandängarna har ekologiska värden och
hotade arter riskerar att försvinna. Strandängarna har också estetiska och kulturhistoriska
värden som går förlorade (Bäckström Bäckman 2015). En problematik med strandängar är att
de inte nybildas på naturlig väg, då jordbruket radikaliserats och bedrivs på̊ ett helt annat sätt
idag mot när strandängarna bildades (Rietz 2015). En annan problematik med när havet stiger
över strandängarna är att spridningsmöjligheter minskar in emot land, marken längs kusten har
idag ett högt exploateringstryck och utrymmet längs havet är attraktivt för flera olika intressen
(Rietz 2015).
Åtgärdsförslaget Tillbakadragande är ett exempel på en åtgärd som skulle kunna tillämpas för
att fortsätta en spridning för strandängar in emot land. Spridningsmöjligheter och lyckad
nykolonisation av strandängar i Vellinge beror på hur snabbt floran och faunan hinner anpassa
sig efter en stigande havsnivå. Därför måste planeringen för nya strandängar ske långsiktigt,
exempelvis i detalj- och översiktsplaner. Förutsättningen för att strandängarna och
kulturlandskapet längs kusten ska kunna spridas inåt land är att det måste finnas hävdad mark
som inte är koloniserad.
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Åtgärdsförslaget Resiliens är en åtgärd som ska öka ett områdes förmåga att stå emot
störningar, exempelvis med anpassning av byggnader för att klara en viss översvämningsnivå.
Åtgärdsförslaget är svår att applicera på en kulturmiljöer som helhet, utan måste anpassas till
enskilda lämningar för att inte påverka kulturmiljöns estetiska värde. Åtgärdsförslaget hade
kunnat appliceras på flera enskilda objekt som påverkas i Skåne, som exempelvis på militära
lämningar eller byggnadsminnen. I Vellinge hade exempelvis fyren kunnat förstärkas för att
öka motståndskraften mot vatten.
Åtgärdsförslaget Resistans innebär åtgärder som ökar ett områdes förmåga att motstå störning,
vilket skulle kunna uppnås genom att exempelvis upprätta en vall eller barriär som skydd mot
stigande havsnivåer eller erosion. Åtgärdsförslaget skulle kunna innebära att en vall byggs runt
kulturmiljöer och naturtyper som påverkas av höjda havsnivåer och de miljöer som tar direkt
skada av vatten som exempelvis byggnader av trä. I Skanör och Falsterbo har befolkningen
tidigare använt sig av Resistans i form tångvallar som skydd mot höga vattenstånd. Vellinge
kommun har i dagsläget planer på att använda sig av åtgärdsförslaget Resistans och bygga en
vall runt Skanör och Falsterbo för att skydda bebyggelsen (Vellinge kommun 2018). En vall
hade kunnat skydda de lämningar som ligger innanför muren mot havet och på så sätt bevara
kulturmiljön i sin helhet. Åtgärden har ett antal nackdelar som bör tas beaktande. Exempelvis
på platser där kulturmiljöns visuella intryck är känsligt är det viktigt att man anpassar
utformningen av åtgärden efter miljön, för att upprätthålla det ursprungliga visuella intrycket
och inte påverka kulturmiljön negativt. En stor nackdel med att bygga en vall som skydd mot
en stigande havsnivå, är att det skapas en barriär för de arter som har sina habitat i närheten av
vallen. Arternas spridningsförmåga begränsas och därmed möjligheten till genetiskt utbyte
vilket är ett hot mot populationerna och det ekologiska värdet, därför bör man vara försiktig
med att upprätta en mur i områden med höga naturvärden. En annan sak som bör tas i
beaktande är att en vall kan påverka erosionen i områden som har en betydande erosion, och till
och med förvärra erosionen på platser runt skyddet (SGI u.å.).

I andra länder i Europa har arbetet med förlust av kulturmiljöer påbörjats, man har arbetat på
olika nivåer där urval gjorts nationellt och arbetet sedan gjorts lokalt. Ett exempel på ett sådant
arbete tar Dawson, Graham & Hambly (2017) upp i sin artikel om SCAPE i Skottland. I
projektet har man engagerat lokalbefolkningen i problemet och ökat kunskapsläget hos
allmänheten om kulturmiljöer längs kusten, och de klimathot de står inför. Vi tror att
arbetssättet är hade kunnat stärka arbetet även i Skåne. Även Milner (2012) visar i sin studie att
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kunskap och uppmärksamhet krävs för att kunna tackla framtida klimatförändringarnas
påverkan på kulturarvet.
Vår studie visar att det saknas kunskapsunderlag som konkret redovisar vilka kulturmiljöer som
kommer att påverkas av framtida klimatförändringar i Sverige. Men i jämförelse med ett flertal
av de rapporter som presenterats under tidigare forskning (Dawson, Graham & Hambly 2017),
(Milner 2012, Reeder-Myers 2015) har Sverige nationellt sätt mindre problem med stigande
havsnivåer och erosionspåverkan på kulturmiljöer. I Sverige är det främst i de södra delarna av
landet där landhöjningen har avstannat som problemen med stigande havsnivåer uppstår, detta
kan till viss mån förklara att inte mycket arbete gjorts på ämnet i Sverige. I och med den kritik
som riktats mot IPCC:s tidigare beräkningar om hur havsnivån kan förändras mer än beräknat,
måste myndigheter och personer som arbetar med dessa frågor vara uppmärksamma för att
rådande beräkningar kan ändras under en kortare period än väntat.
Sammanfattningsvis så kommer ett förändrat klimat innebära många stora utmaningar längs
Skånes kust. För att kunna möta de utmaningar som kommer med en stigande havsnivå och
bevarande av naturtyper och kulturmiljöer krävs kunskap och intresse. Ett samarbete mellan
fler olika aktörer, exempelvis Länsstyrelsen i Skåne, företag och lokalbefolkning tror vi hade
kunnat stärka arbetet med att bevara dessa miljöer. Lämningarnas värde bör ligga till grund för
prioritering och åtgärder. Både utifrån ett lokalt och nationellt perspektiv. För att applicera
åtgärder i Skåne måste inventeringar göras för enskilda och utsatta lämningar och naturtyper.
Beslut måste fattas utifrån varje enskilt objekt som hotas med en grund på vilka värden de
innefattar.

5. Metodutvärdering
GIS-analysen ger ett exakt resultat av kulturmiljöer och naturtyper i procent längs Skånes kust
som påverkas av en stigande havsnivå. En förutsättning för att få fram ett exakt resultat för
drabbade fornlämningar är dock att de är registrerade i FMIS, tyvärr går det inte att täcka in alla
fornlämningar eftersom alla inte är inventerade och registrerade i databasen.
En annan kritik mot att utföra en GIS-analys är att resultatet är beroende av att
fornlämningarnas position är korrekt inmätta, är de inmätta någon centimeter fel kan de hamna
utanför resultatet, det krävs alltså en enorm noggrannhet och precision vid inmätningen för att
få fram ett exakt resultat.
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Vi kände att GIS-analysens fokus främst belyste kvantiteten av kulturmiljöer och naturtyper
och att kvaliteten på dessa miljöer kom i andra hand.
Genom att tillämpa värderingsplattformen i detaljstudien kunde vi bilda oss en uppfattning om
vilka värden drabbade kulturmiljöer i Vellinge har. Plattformen gick att applicera på miljöerna
men det var mycket svårt, och det känns som att plattformen är mer lämpad att applicera på
enskilda fornlämningar och inte hela kulturmiljöer.
Åtgärdsförslagen tycker vi, precis som värderingsplattformen, lämpar sig bäst att applicera på
enskilda objekt då kulturmiljöer innefattar så många olika komponenter med olika
motståndskraft och känslighet mot förändring.

6. Vidare studier
Det fortsatta arbete utifrån studien hade kunnat fortsättas genom att applicera
Riksantikvarieämbetets värderingsplattform i Lomma och Kristianstad kommun och resterande
kommuner längs Skånes kust som drabbas av en stigande havsnivå samt betydande erosion.
Utifrån en fortsatt värdering av kulturmiljöerna längs Skånes kust kan arbetet med prioritering
av drabbade kulturmiljöer och naturtyper samt lämpliga åtgärder för dessa fortskrida.
Något annat som kan studeras vidare är att peka ut viktiga kulturmiljöer och naturtyper som
hotas av stigande havsnivåer för Sverige nationellt, för att sedan samla resultaten i en nationell
databas. För att kunna arbeta vidare med åtgärder och lokala insatser mot de kustnära
kulturmiljöer och naturtyper som är viktigast att bevara ur ett nationellt perspektiv.

7. Felkällor
En felkälla i arbetet är att de kulturmiljöer vi valt att undersöka i studien är för få, utifrån den
definition som vi använt oss av i arbetet, och därmed ger en missvisande bild av kulturmiljöer
som påverkas eftersom det finns fler faktorer som ingår i kulturmiljöer som vi inte har
undersökt. Exempelvis kyrkogårdar, ortnamn osv.
En annan felkälla är att naturtyperna kultiverad fodermark, annan naturtyp och utvecklingsmark
som presenteras i arbetet inte behandlas närmare i uppsatsen. Naturtyperna har ofta låga
floravärden (Jordbruksverket 2017). Utvecklingsmarker behandlas inte närmare i uppsatsen, då
den inte definieras som en naturtyp vid inventeringstillfället, men har potential att omvandlas
till en naturtyp med hjälp av åtgärder eller genom med naturliga förändringar under lång tid
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(Jordbruksverket 2017). Dessa naturtyper kan sedan inventerings tillfället ha utvecklats till
naturtyper som nu riskerar att gå förlorade. En felkälla i arbetet är att naturtyperna inte fick en
liknande värdebedömning som kulturmiljöerna. Utifrån de likvärdiga värderingsverktygen som
fanns att tillgå gällande naturtyper hade arbetet blivit allt för tidskrävande. Därför bedömdes
naturen i Vellinge utifrån redan befintliga skydd.

8. Tack till
Stort tack till Länsstyrelsen i Skånes kulturmiljöenhet, och speciellt tack till Mats Mogren och
Mats Riddersporre som gav inspiration och kunskap till arbetet.
Tack till Per Juhlin, VA-ingenjör på Vellinge kommun, som tog sig tid till ett möte för att
berätta om hur arbetet på kommunen i Vellinge mot stigande havsnivå fungerar.
Tack till Emil Granöö som bidragit med drönarbilder till arbetet.
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10. Bilagor
Bilaga 1. Redovisar hur stor areal av de fem vanligast förekommande naturtyper som kommer att
påverkas vid en ökad havsnivå på 1 m i Skånes kustkommuner.

Kommun
Bromölla

Burlöv
Båstad

Helsingborg
Höganäs

Kristianstad

Kävlinge

Landskrona
Lomma
Malmö

Simrishamn

Skurup

Trelleborg
Vellinge

Naturtyp
1330
6410
Annan naturtyp
1630
6270
1330
8230
Övrig mark
Annan naturtyp
2130
2130
Annan naturtyp
1330
Mosaik
Annan naturtyp
Kultiverad fodermark
Utvecklingsmark
Övrig mark
1630
6410
Utvecklingsmark
Annan naturtyp
1630
Övrig mark
1330
6410
Kultiverad fodermark
1330
6410
Annan naturtyp
Annan naturtyp
1310
Mosaik
1330
6510
2130
1630
Övrig mark
Utvecklingsmark
9070
2130
6410
6270
Kultiverad fodermark
Annan naturtyp
6410
Mosaik
Annan naturtyp
1330
Utvecklingsmark
6230
Annan naturtyp
2130

1 m ökad havsnivå (ha): Total area (ha): Andel av total area %
<1
4
<25
2
24
8
8
136
6
<1
18
<6
3
66
5
13
23
57
<1
5
<20
<1
6
<17
28
243
12
<1
15
<7
<1
5
<20
3
70
4
9
11
82
44
80
55
24
123
20
<1
5
<20
<1
5
<20
4
5
80
50
66
76
739
979
75
21
51
41
323
1906
17
14
14
100
<1
1
<100
14
15
93
8
18
44
8
27
30
25
26
96
3
6
50
27
72
38
14
22
64
1
1
100
18
20
90
88
105
84
3
4
75
2
3
67
1
1
100
1
10
10
<1
18
<6
<1
26
<4
<1
101
<1
9
44
21
<1
10
<10
<1
22
<5
1
27
4
4
15
27
1
13
8
<1
48
<2
327
377
87
4
6
67
4
7
57
63
136
46
15
37
41
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Kommun
Ystad

Ängelholm

Naturtyp
1310
6210
Annan naturtyp
Kultiverad fodermark
6270
2130
Kultiverad fodermark
Mosaik
Annan naturtyp

1 m ökad havsnivå (ha): Total area (ha): Andel av total area %
<1
<1
<100
<1
4
<25
3
260
2
<1
159
1
<1
354
<1
<1
1
<100
7
31
23
<1
8
<13
5
136
4

Bilaga 2. Redovisar arealen och utvecklingen av de fem vanligast förekommande naturtyper som
kommer att påverkas vid en ökad havsnivå på 2 m i Skånes kustkommuner.
Kommun
Bromölla

Burlöv
Båstad

Helsingborg
Höganäs

Kristianstad

Kävlinge

Landskrona

Lomma
Malmö

Naturtyp
1330
6270
6410
Annan naturtyp
1630
1330
Annan naturtyp
2130
8230
Övrig mark
2130
Annan naturtyp
1330
Mosaik
Kultiverad fodermark
Annan naturtyp
Uvecklingsmark
Övrig mark
1630
6410
Utvecklingsmark
Annan naturtyp
1630
Övrig mark
1330
Kultiverad fodermark
6410
1330
6410
Annan naturtyp
Annan naturtyp
1310
Mosaik
1330
6510
2130

2 m ökad havsnivå (ha): Total area (ha): Andel av total area %
2
4
50
9
66
14
3
24
13
9
136
7
1
18
6
22
23
96
50
243
21
3
15
20
1
5
20
1
6
17
<1
5
<20
9
70
13
11
11
100
63
80
79
2
5
40
49
123
40
<1
5
<20
5
5
100
62
66
94
863
979
88
40
51
78
550
1906
29
14
14
100
1
1
100
15
15
100
18
27
67
10
18
56
26
26
100
6
6
100
34
72
47
22
22
100
1
1
100
20
20
100
105
105
100
4
4
100
3
3
100
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Kommun
Simrishamn

Skurup

Trelleborg

Vellinge

Vellinge
Ystad

Ängelholm

Naturtyp
1630
Övrig mark
Utvecklingsmark
9070
2130
6410
6270
Kultiverad fodermark
Annan naturtyp
6410
Mosaik
Annan naturtyp
Utvecklingsmark
6230
1330
2130
Annan naturtyp
1310
Kultiverad fodermark
6210
Annan naturtyp
6270
2130
Kultiverad fodermark
Annan naturtyp
Mosaik

2 m ökad havsnivå (ha): Total area (ha): Andel av total area %
1
1
100
4
10
40
1
18
6
<1
26
<4
<1
101
<1
9
44
21
<1
10
<10
<1
22
<5
1
27
4
5
15
33
1
13
8
2
48
4
6
6
100
7
7
100
374
377
99
33
36
<1
42
<1
14
7
<1
18
36
<1

37
136
<1
159
4
260
354
1
31
136
8

89
27
<100
26
<25
5
2
<100
58
27
<13

Bilaga 3. Redovisar arealen och utvecklingen av de fem vanligast förekommande naturtyper som
kommer att påverkas vid en ökad havsnivå på 3 m i Skånes kustkommuner.
Kommun
Bromölla

Burlöv
Båstad

Helsingborg
Höganäs

Kristianstad

Naturtyp
1330
1630
6410
6270
Annan naturtyp
1330
2130
8230
Annan naturtyp
Övrig mark
2130
Annan naturtyp
1330
Mosaik
Kultiverad fodermark
Annan naturtyp
Utvecklingsmark
Övrig mark
1630
Utvecklingsmark

3 m ökad havsnivå (ha):
4
18
8
20
24
23
8
2
73
1
2
18
11
68
3
64
2
5
66
50

Total area (ha):
4
18
24
66
136
23
15
5
243
6
5
70
11
80
5
123
5
5
66
51

Andel av total area %
100
100
33
30
18
100
53
40
30
17
40
26
100
85
60
52
40
100
100
98
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Kommun
Kristianstad
Kävlinge

Landskrona

Lomma
Malmö

Simrishamn

Skurup

Trelleborg

Vellinge

Vellinge
Ystad

Ängelholm

Naturtyp
6410
Annan naturtyp
1630
Övrig mark
1330
Kultiverad fodermark
6410
1330
6410
Annan naturtyp
Annan naturtyp
1310
Mosaik
1330
6510
2130
1630
Övrig mark
Utvecklingsmark
9070
2130
6410
Annan naturtyp
6270
Kultiverad fodermark
6410
Mosaik
Annan naturtyp
Utvecklingsmark
6230
2130
1330
Annan naturtyp
1310
Kultiverad fodermark
6210
Annan naturtyp
6270
2130
Kultiverad fodermark
Annan naturtyp
Mosaik

3 m ökad havsnivå (ha): Total area (ha): Andel av total area %
868
979
89
608
1906
32
14
14
100
1
1
100
15
15
100
22
27
81
10
18
56
26
26
100
6
6
100
43
72
60
22
22
100
1
1
100
20
20
100
105
105
100
4
4
100
3
3
100
1
1
100
5
10
50
1
18
6
<1
26
<4
2
101
2
12
44
27
4
27
15
<1
10
<10
2
22
9
8
15
53
6
13
46
6
48
13
6
6
100
7
7
100
37
37
100
376
127
<1
55
<1
26
21
<1
18
74
<1

377
136
<1
159
4
260
354
1
31
136
8

99
93
<100
35
<25
10
6
<100
58
54
<13
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