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BILAGA 4 ORDLISTA OCH FÖRKORTNINGAR 
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Bilaga 4  
Ordlista och förkortningar

Ord/begrepp Definition

Acceptanskriterier Kriterier som ligger till grund för om en risk ska accepteras eller inte.

Acceptera risk Riskhanteringsstrategi som innebär att acceptera risken om konsekvensen av 
utfallet eller sannolikheten är tillräckligt låg. Detta innebär att ingen åtgärd vidtas. 
Jämför med riskhanteringsstrategier för att undvika, transferera och mitigera risk.

Adaptiv förvaltning Ett begrepp som fokuserar på utvecklingen av formella och informella institutioner för 
förvaltning och användning av gemensamma tillgångar såsom naturresurser och miljö
tillgångar som tillhandahåller ekosystemtjänster. Grundas på uppfattningen att världen 
är föränderlig, att ekosystem är komplexa och kräver en dynamisk förvaltning.

Adaptiv klimatanpassning Klimatanpassning som är flexibel för att hantera en föränderlig värld och som tar 
höjd för ny kunskap.

Adaptiv miljöövervakning Miljöövervakning som tar hänsyn till att referensvärden inte kan hanteras som 
statiska i och med att klimatet förändras. Begrepp som används inom havsmiljö
förvaltning i Sverige. 

Aedes cinereus Rödbrun höstmygga. Vektor för infektionssjukdomar som denguefeber  
och chikungunya.

Agenda 2030 Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell 
agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås 
till 2030.

Agroforestry En jordbruksmetod där träd och buskar planteras bland grödor och djur. Kallas även 
skogsjordbruk.

Akvaponiska system Ett sätt att odla fisk på land i slutna system och samtidigt nyttja fiskvattnets över
skott på näring till växtodling.

Antropogen Processer eller effekter som kan härledas ur mänskliga aktiviteter, i motsats till feno
men som ägt eller äger rum i ett naturligt, av människan icke påverkat, tillstånd.

Attack Klimatanpassningsstrategi som innebär att t.ex. använda konstruktionsmetoder och 
design som är anpassade för att klara av väntade klimatrisker och som är flexibla 
nog att klara av att hantera osäkerheter, t.ex. att staden avancerar och bygger ut 
mot och på vattnet istället för att undvika eller hålla undan vattnet som vid 'reträtt' 
och 'försvar'.

Avrinningsområde Det område från vilket vatten dräneras till ett vattendrag. Området begränsas av 
höjdryggar, vattendelare, som delar flödet från regn och smältvatten åt olika håll. 

Babesios Fästingburen infektionssjukdom som främst drabbar kor och får. Ovanlig hos människa.

Bebyggd miljö Omfattar befintlig och nytillkommande bebyggelse, anläggningar samt vegetation, 
parker och andra grönområden såväl i detaljplanlagt område som utanför dvs. inom 
hela översiktplanområdet. 

Bentiska livsmiljöer Livsmiljöer på havsbotten.

Beredskapsplan En plan för att hantera olyckor och nödsituationer.

Biobaserad ekonomi Innebär att samhället baseras på förnybara biologiska resurser, istället för på fossil
baserade resurser.

Biodiversitet Se Biologisk mångfald.

Biofouling Påväxt , t.ex. av snäckor och alger, på fartygsskrov. 

Ordlista
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Biologisk mångfald Variationen av levande organismer i land och vattenmiljöer, samt de ekologiska 
relationer och processer som organismerna ingår i. Detta innefattar mångfald inom 
och mellan arter samt mångfald av ekosystem.

Biotop Ekologisk term för ett område som kan beskrivas med hjälp av dess kemiska och 
fysikaliska egenskaper samt vilken vegetationstyp som dominerar i området.

Bitumen Ett petroleumbaserat bindemedel som ingår i asfalt.

Bluetongue Insektsburen infektionssjukdom som drabbar tama och vilda idisslare. Kallas 
även blåtunga.

Blå ekonomi Ekonomisk verksamhet som är relaterad till våra hav eller kustområden. Det inne
fattar sektorer som fiske, varvsindustri och turism samt nya industrier, inklusive 
havsenergi och bioteknik.

Blått kol Organiskt kol som lagras i havsbottnen och i havslevande arter.

Boreala skogar Skog i den tempererade zonen på norra halvklotet.

Borrelia Fästingburen infektionssjukdom.

Brunifiering Process där ytvatten blir brunare på grund av att organiskt material utlakas och 
bryts ner till humus, det vill säga delvis nedbrutet organiskt material från växter, 
alger och mikroorganismer.

Calicivirus Virus som orsakar mag och tarmsymptom hos människor.

Campylobacter Bakterier som kan finnas i tarmen hos livsmedelsproducerande djur, t.ex. fågel, gris, 
ko och får. En del stammar kan orsaka mag och tarmsymtom hos människor. 

Chikungunyafeber Myggburen infektionssjukdom.

Clostridium perfringens En bakterie som förökar sig i syrefria miljöer och som bildar värmetåliga sporer. En 
del stammar kan orsaka mag och tarmsymptom hos människor.

CO2-ekvivalent Koldioxidekvivalenter är ett sätt att räkna om olika växthusgasers bidrag till klimat
förändringen till en enhetlig skala. Andra växthusgaser eller blandningar av växt
husgaser räknas om till den mängd koldioxid som skulle ge samma klimatförändring. 

Crowd funding Metod för att finansiera projekt eller idéer genom att söka förskottsbetalning från 
(ofta mindre) investerare. På svenska Gräsrotsfinansiering.

Cryptosporidium En encellig parasit, en så kallad protozo, som orsakar magsjuka hos människor.

Cyanobakterier Fotosyntetiserande bakterier som vid massförekomst, så kallade blomningar, ser ut 
och uppför sig som alger. Det har därför tidigare kallats blågröna alger. Vissa arter 
kan bilda gifter som orsakar mag och tarmsymptom hos människor och djur.

Dagvatten Regn och smältvatten som rinner från ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser 
och stenläggningar.

Denguefeber Myggburen infektionssjukdom.

Diversifiering En metod för minimering av risk genom att sträva efter att arbeta med flera olika 
lösningar för att minska sårbarheten för förändringar.

Djup osäkerhet Osäkerhet där effekten av en händelse är särskilt svår att förutse, t.ex. osäkerhet 
kring effekter för en eventuell aktivering av så kallade tröskelpunkter i de globala 
ekosystemen. Sannolikheten för att det ska ske bedöms i de flesta fall som låg, 
men konsekvenserna om de inträffar blir mycket stora och processer kan dessutom 
förstärka varandra.

Dricksvatten Allt vatten som – antingen i sitt ursprungliga tillstånd eller efter beredning – är 
avsett för dryck, matlagning eller andra hushållsändamål i både offentliga och 
privata fastigheter, oavsett hur det tillhandahålls. Samt allt vatten som används i 
ett livsmedelsföretag för tillverkning, bearbetning, konservering eller saluföring av 
varor eller ämnen som är avsedda för livsmedelsändamål.

Dricksvattentäkt En vattenresurs som utnyttjas till dricksvattenförsörjning.

Drivvattenföring Vattenflödet som passerar genom en turbin vid en damm eller reglering.

Dubbel materialitet Att en verksamhet både påverkas av och har påverkan på klimatet.
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Ecologial mis-match Förändringar i djur och växters periodiskt förekommande händelser över års
tiderna, t.ex. att migration, fortplantning och tillväxt förskjuts på grund av klimat
förändringarna, vilket leder till problem med timing i förhållande till tillgång på föda 
eller skydd mot predatorer.

Ekosystem Ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö inom ett  
av gränsat område.

Ekosystembaserad  
förvaltning

Förvaltning som präglas av en helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av 
ekosystemen. Det innebär bland annat att den ska ta hänsyn till att olika arter i ett 
ekosystem påverkar varandra och att samspelet mellan människa och miljö ofta 
spänner över flera sektorer i samhället.

Ekosystembaserad  
klimatanpassning

En metod som innebär att man använder biologisk mångfald och ekosystem tjänster 
som en del i en övergripande strategi för hantera och anpassa sig till klimat
förändringens negativa effekter.

Ekosystemtjänst De funktioner hos ekosystem som på något sätt kommer människan till godo, 
samt de egenskaper i ekosystemet som upprätthåller de funktioner som kommer 
människan till godo. Delas ofta in i försörjande, kulturella, reglerande och stödjande 
ekosystemtjänster.

Endemisk sjukdom En sjukdom som förekommer och sprids hos en begränsad grupp av människor eller 
i ett begränsat geografiskt område. 

EU:s gröna giv EU:s färdplan för klimat och miljörelaterade utmaningar. 

Exotiska arter Avser arter som introduceras i ett område där de normalt sett inte förekommer.

Extrema väderhändelser Se klimatextremer.

Fascioliasis Parasitär sjukdom.

Fasändrande material Ett värmeabsorberande material såsom is, salt, vax eller stearin, som absorberar 
eller avger värme när det ändrar tillstånd från fast till flytande och flytande till fast. 
På engelska Phase Change Material (PCM).

Fenologi Läran om årligt återkommande faser i naturen.

Flödesdimensionering Bestämning av dimensionerande flöde, det vill säga det flöde som en damm
anläggning ska kunna motstå och släppa förbi utan att skadas allvarligt.

Fransicella tularensis Bakterie som orsakar sjukdomen tularemi.

Frasbrand Bakteriesjukdom hos kor, som orsakas av bakterien Clostridium chauvoei.

Frostsprängning Sprängningar i material som orsakas av fukt och vatten som tinar och fryser.

Fysisk säkerhet och  
markanvändning

Hänvisar i rapporten till hantering av risker kopplat till fysisk planering genom klimat
förändringars och klimatanpassningsåtgärders påverkan på risker för ras, skred, 
erosion, översvämning, värmeexponering, sjukdomsspridning m.m., satt i relation till 
biologisk mångfald och markens funktion som leverantör av ekosystemtjänster. 

Fytosanitärt arbete Arbete för att förhindra introduktion, förökning och spridning av växtskadegörare 
och ogräs.

Födoväv Ett komplext samband mellan producerande och konsumerande organismer i ett 
ekosystem. Kallas även näringsväv.

Förskjutna baslinjer Innebär att vi underskattar omfattningen av den förändring som jorden har genom
gått. Det händer eftersom vår uppfattning om vad som är "normalt" för planeten 
(dvs. vår baslinje) påverkas av vad vi har sett enbart under vår livstid. På engelska 
Shifting baselines.

Försvar Klimatanpassningsstrategi som innebär ett traditionellt sätt att skydda ett område 
från översvämning genom att exempelvis bygga murar eller andra ”hårda” tekniska 
lösningar. Jämför med 'attack' och 'reträtt'.

Geodata Digital information som beskriver geologiska företeelser och deras geografiskt läge, 
t.ex. kartdata och registerinformation, men också uppgifter om byggnader, sjöar, 
vägar, vegetation och befolkning.

Giardia Tarminfektion orsakad av Giardia lamblia, en encellig organism. 

Graddagar Ett mått på utomhustemperaturen och ett sätt att jämföra temperaturen mellan 
olika år och platser.
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Granulocytär anaplasmos Tidigare erlichios. Fästingburen infektionssjukdom som främst drabbar ko, får, hund, 
katt och häst.

Grundvatten Vattnet i jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. 

Grundvattenmagasin 
(små)

Mindre grundvattenmagasin med betydande årstidsväxlingar i grundvattennivå. 
Finns ofta i jordarten morän och i berggrunden och är viktiga för den enskilda 
vatten försörjningen. Kallas även snabbreagerande grundvattenmagasin. 

Grundvattenmagasin 
(stora)

Större grundvattenmagasin med mindre variationer över året jämfört med de min
dre magasinen. Det är främst mellanårsvariationerna som har betydelse för grund
vattennivåerna. Kallas även långsamtreagerande grundvattenmagasin.

Grön infrastruktur Hänvisar i rapporten till ett ekologiskt funktionellt nätverk som utformas, brukas 
och förvaltas på ett sådant sätt att biologisk mångfald bevaras och för samhället 
viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. 

Grön omställning Arbetet för minskad miljö och klimatpåverkan genom t.ex. utsläpps minskningar och 
effektiva, giftfria och cirkulära resursflöden som även gynnar biologisk mångfald.

Grön stadsplanering Hänvisar i rapporten till användningen av naturbaserade lösningar inom stads
planeringen.

Gula västarna En proteströrelse som startade i Frankrike i november 2018 i anslutning till regeringens 
beslut om höjda bensinskatter. 

Hantavirus Gnagarburna virus, som t.ex. kan orsaka sorkfeber.

Havrerödsot Virussjukdom som överförs av bladlöss till stråsäd.

Havsmedvetenhet Medvetenhet om hur människor påverkar havet och havets roll för människan.  
På engelska Ocean literacy.

Heterotrofa organismer En heterotrof organism, till skillnad från en autotrof organism, behöver konsumera 
organiska ämnen för att få energi.

Holocen Den nu pågående geologiska epoken vilken inleddes för cirka 11 700 år sedan.

Hyalomma marginatum Ett släkte av fästingar.

Hydromorfologi Den fysiska livsmiljön för djur och växter i strandzonen och i vattnet.

Immateriellt kulturarv Sådant kulturarv som inte går att fysiskt ta på och som lever och överförs mellan 
människor t.ex. hantverk, ritualer, musik eller berättelser.

Impact chain-analys Hänvisar i rapporten till en analys av klimatförändringarnas påverkan från nationella 
och transnationella klimatrelaterade risker på små och medelstora bolag.

Impact underwriting Innebär att försäkringsgivare tillgängliggör data, expertis och riskbedömnings
kapacitet som ett led i att uppmuntra försäkringstagare att minska sina risker.

Inlåsningseffekter Effekter i form av sårbarhet, utsatthet och risker, som är svåra och dyra att förändra 
och som förvärrar existerande ojämlikheter.

Integrerad klimat-
anpassning

Klimatanpassning över administrativa gränser, baserat på en övergripande och 
långsiktig analys av samhällsekonomisk lönsamhet, såväl som till förluster som är 
svårt att bedöma kostnader för, och med hänsyn till synergier och målkonflikter för 
olika intressenter.

Integrerad klimatpolitik Innebär i rapporten att genom samverkan och samarbeten identifiera synergier och 
målkonflikter i arbetet med klimatanpassning och utsläppsminskningar. Exempel 
är att undvika energikrävande kylning som klimatanpassningsåtgärd och istället 
prioritera passiva system för temperaturkontroll, eller naturbaserade åtgärder.

Integrerad planering/ 
förvaltning osv.

Hänvisar i rapporten till integrerad planering, förvaltning och arbetssätt osv. med 
stort fokus på samarbete och samverkan mellan olika aktörer. 

Integrerad vatten-
förvaltning

En process som främjar samordnad utveckling och förvaltning av vatten, mark och 
därmed sammanhängande resurser för att maximera den ekonomiska och sociala 
välfärden på ett rättvist sätt utan att äventyra hållbarheten i vitala ekosystem. På 
engelska Integrated water resources management (IWRM). 

Integrering Hänvisar i rapporten till inkludering av ett perspektiv, t.ex. av klimatanpassning i 
en veksamhet eller ett ansvarsområde. Rapporten hänvisar till den nationella klimat
anpassningsstrategin där det specificeras att alla berörda aktörer bör arbeta med 
att hantera klimatförändringarnas effekter inom det egna ansvarsområdet.
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Invasiva främmande arter En art som har flyttats från sin naturliga miljö av människan och som i sin nya miljö 
sprider sig snabbt och får negativ påverkan på biologisk mångfald, människor och 
djurs hälsa eller ekonomin.

Ixodes ricinus Vanlig fästing.

Just in time Hänvisar i rapporten till en planeringsfilosofi som står för en strävan att producera 
och leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs.

Jämlikhet Innebär att alla människor oberoende av kön, politisk, social eller ekonomisk bak
grund har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. 

Jämställdhet Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
inom alla områden i livet. Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlik
het mellan kön.

Karantänskadegörare Växtskadegörare som har begränsad spridning eller som inte finns alls i Sverige, 
men som kan orsaka stor skada om de sprids. 

Kaskadeffekt En, ofta oförutsedd, händelsekedja beroende på en starthandling i ett system. En 
trofisk kaskadeffekt är en serie av sekundära utdöenden som utlöses av den primära 
utrotning av en nyckelart i ett ekosystem.

Katastrofriskreducering Handlar om vad vi kan göra för att undvika eller minska konsekvenserna av kata
strofer. På engelska disaster risk reduction (DRR).

Klimatanpassning Åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag 
och de som vi inte kan förhindra i framtiden.

Klimatanpassningskliv Ett i rapporten föreslaget stöd till investeringar för klimatanpassningsåtgärder. 
Liknande Klimatklivet.

Klimateffekt Klimatförändringarnas konsekvenser.

Klimatextremer Klimatextremer kan definieras utifrån att de förekommer sällan (är klimatologiskt 
extrema) eller utifrån att de påverkar samhälle och miljö på ett kännbart sätt. I det 
senare fallet definieras klimatextremer utifrån de gränser som samhälle och miljö 
klarar utan att en allvarlig påfrestning uppstår.

Klimatgentrifiering Hänvisar till gentrifiering, statushöjning av ett område, som sker som följd av 
effekter från klimatförändringar, t.ex. att det sker en statushöjning av områden 
som är mer skyddade mot klimateffekter, och att  de med sämst ekonomi blir kvar 
i områden där klimateffekter väntas bli stora.

Klimatindex Används för att utifrån uppmätta och/eller beräknade data beskriva hur klimatet är, 
hur det har varierat och hur det kan komma att variera i tid och rum över en viss 
period. Det kan inkludera scenarier som beskriver tänkbara framtida utvecklingar 
och skiljer sig därmed från klimatindikatorer som enbart bygger på observationer. 

Klimatindikator En parameter som mäts under lång tid för förståelse kring hur klimatet förändras. 
Det kan vara medeltemperatur, vegetationsperiodens längd, solinstrålning, antal 
dagar med snötäcke, nederbörd m.m. Begreppet används även för scenariodata 
för framtida utvecklingar i klimatet. 

Klimatklivet Ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

Klimatkolonialism När befolkning i andra länder drabbas negativt av åtgärder som syftar till att främja 
klimatanpassning eller utsläppsminskningar, t.ex. genom att människor drivs bort 
från sina marker på grund av trädplantering som klimatkompensation.

Klimatomställning Samhällets omställning till fossilfritt. Se även Rättvis omställning och Grön omställning.

Klimatpåverkan Människans klimatpåverkan genom direkta utsläpp av en rad olika växthus gaser, 
andra gaser och partiklar som påverkar atmosfärens sammansättning, samt ändrad 
markanvändning.

Klimatrefugie En plats som är mindre påverkad av klimatförändringar än omkringliggande områden. 
Platsen skulle därför kunna fungera som tillflykt för olika arter, när deras övriga 
habitat förändrats av klimatet. Kallas även klimattillflykt.

Klimatscenarier Beskriver en tänkbar utveckling av klimatet utifrån antaganden om framtida utsläpp 
av växthusgaser.

Klimatsäkra Innebär att se till att verksamheter och städer är bättre rustade för ett förändrat klimat.

Klimatzon Ett geografiskt område som kännetecknas av likartat klimat. 
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Klira System för redovisning av myndigheternas arbete med klimatanpassning.

Koldioxidlagring Teknik för geologisk lagring av koldioxid. På engelska Carbon capture and storage (CCS).

Kolsänka En funktion eller process där koldioxid tas upp ur luften och lagras. 

Konnektivitet Kontakten mellan olika livsmiljöer på land och/eller i vatten, vilket möjliggör fria 
passager för djur, växter, sediment och organiskt material, och därmed ökar möjlig
heten till spridning.

Kontinuitetsplaner Plan för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå oavsett vilken störning 
den utsätts för.

Kostnads-/nyttoanalys En metod för att beräkna nytta i samhällsprojekt genom uppskattning av fördelar 
och kostnader.

Krim-Kongo blödarfeber Fästingburen virusinfektion. Kan spridas till lantbrukets djur genom fästingar av 
arten Hyalomma marginatum som sprids med flyttfåglar.

Kumulativa effekter När flera belastningar på ett system adderas och ger upphov till en samlad påverkan.

Leishmaniasis Myggburen infektionssjukdom orsakad av Leishmaniaparasiter.

Limniska ekosystem Ekosystem i sjöar och vattendrag.

Livsmedelsförsörjning Tillgång till och användning av livsmedel av tillräckligt god kvalitet från produktion 
till konsumtion.

Livsmedelssäkerhet Hantering, beredning och lagring av livsmedel för att förhindra förgiftning och sjuk
dom. Detta inkluderar ett antal rutiner som ska följas utmed hela livsmedels kedjan 
från produktion till konsumtion för att undvika potentiellt allvarliga hälsorisker. 
Livsmedel anses som icke säkra om de antas vara a) skadliga för hälsan, b) otjänliga 
som människoföda.

Magasinerande förmåga Ett områdes förmåga att lagra vatten.

Markfuktighet Ett mått för andelen vatten i en jordyta.

Markvattenmagasin Den omättade zonen ovanför grundvattenytan.

Matsäkerhet Uppfylls när alla människor alltid har fysisk, social och ekonomisk tillgång till till
räckliga mängder av säker och näringrik mat som uppfyller deras kostbehov och 
livsmedelspreferenser för ett aktivt och hälsosamt liv.

Megagame Ett storskaligt spel med inslag av brädspel, rollspel och konfliktspel i vilket från 
något tiotal upp till hundra spelare kan delta. Ett mål med spelet är att skapa en 
mötesplats där olika grupper i samhället kan samlas och diskutera.

Miljökvalitetsnormer Ett juridiskt bindande styrmedel som uttrycker den kvalitet miljön i ett visst område 
ska uppnå.

Missanpassning Hänvisar till en negativ konsekvens av en klimatanpassningsåtgärd t.ex. att åtgärden 
leder till ökade utsläpp av växthusgaser eller ökad sårbarhet till klimateffekter, nu 
eller i framtiden. Oftast en oavsiktlig konsekvens.

Mitigera risk Riskhanteringsstrategi som innebär att risker som inte går att acceptera kan 
mitigeras genom att minska sannolikheten för att risken inträffar eller genom att 
reducera konsekvensen av risken, t.ex. genom att anlägga skyddsåtgärder. Jämför 
med riskhanteringsstrategier som att acceptera, undvika och transferera risk.

Mjältbrand Sjukdom som orsakas av bakterien Bacillus anthracis.

Moralisk risk När en försäkringstagare tar större risker i tron att det finns ett försäkringsskydd. 
På engelska Moral hazard.

Mykotoxiner Mögelgifter.

Mångfunktionella  
lösningar

Innebär att en åtgärd eller lösning har flera nyttor, t.ex. både minskad risk för 
översvämning och att främja biologisk mångfald.

Naturbaserade lösningar Åtgärder för att hantera olika samhällsutmaningar genom att skydda, utveckla eller 
skapa ekosystem som främjar både biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande.

Naturlig variabilitet Naturliga svängningar i klimatet som skiljer sig från år till år, eller från ett årtionde 
till ett annat. Sker utöver mänsklig påverkan.
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Naturmiljö Omfattar berggrund, jordlager, luft, vatten, sjöbottnar och alla organismer både 
över och under mark och vattenytorna av begreppet naturmiljö. Naturmiljö inne
fattar all natur, även tätortsnära natur och odlingslandskap. Innefattar oftast inte 
tomt och gårdsmark, anlagda parker eller andra exploaterade områden.

Nettonollutsläpp Så låga utsläpp som möjligt, där det som ändå släpps ut kompenseras med negativa 
utsläpp eller kolupptag på annat vis. På så vis blir de totala utsläppen ”noll”.

Nollgenomgångar Innebär att dygnets högsta temperatur är över 0°C under samma dygt som dygnets 
lägsta temperatur varit under 0°C. Även en klimatindikator.

Nollutsläpp Inga utsläpp av växthusgaser.

No-regret-åtgärder Åtgärder som är kostnadseffektiva både nu och under alla olika framtida klimat
scenarier, och som inte innebär några negativa konsekvenser för andra mål.

Norovirus Virus som orsakar mag och tarmsymptom hos människor.

Nyckelarter Arter som har en särskilt viktig ekologisk funktion för andra arter, direkt eller indirekt.

Näringsretention Upptag av näringsämnen (kväve och/eller fosfor) från vattnet. 

Närsaltsbelastning Belastning av näringsämnen från t.ex. avloppsreningsverk eller ett jordbruk, som 
släpps ut till havet via vattendrag eller sjö.

Nödvatten Dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom ledningsnätet. Begreppet sig
nalerar att det handlar om en situation som innebär någon form av samhällsstörning.

Ockelbosjukan Myggburen infektionssjukdom orsakad av sindbisvirus. Kallas även bärplockarsjukan.

One health Ett tvärvetenskapligt och multisektoriellt angreppssätt på hälsan hos djur, 
människor och i miljön, som utformar och implementerar strategier, policyer, 
lagstiftning och forskning.

Organogena jordar Kallas även torv och gyttjejordar eller mulljordar. Präglas av sitt innehåll av organiskt 
material, dvs. material som har sitt ursprung i levande vävnad.

Palsmyrar Öppen blandmyr, med mycket kärrytor och vattenfyllda partier samt förekomst av  
palsar. Palsar är kull eller kupolformade bildningar av torv som har en åretrunt
frusen kärna.

Parisavtalet Ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Kärnan i avtalet är att begränsa den 
globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser.

Pelagiska livsmiljöer Livsmiljöer i den fria vattenmassan.

Permeabilitet Markens genomsläpplighet för vatten.

Planerad reträtt Långsiktigt planerad flytt av infrastruktur och byggnader. Se även Reträtt.

Pluviala översvämningar Översvämningar orsakade av skyfall.

Projektet Gradvis Hushållningssällskapet Halland initierade 2008 projektet Gradvis som syftar till att 
förse lantbrukare med information om hur de kan utnyttja de möjligheter och för
bereda sig för de risker som ett förändrat klimat innebär för just dem.

Protozo Ett samlingsnamn för diverse olika encelliga eukaryota organismer, som uppvisar 
egenskaper som normalt förknippas med djur – exempelvis rörlighet och avsaknad 
av fotosyntes. 

Recipientkontroll Övervakning av miljöförhållanden i ett påverkat område, t.ex. vattenmiljöer, som 
genomförs av verksamheter med påverkan på miljön.

Refugier Se klimatrefugier.

Representative Con-
centration Pathways 
(RCP)

Antaganden om framtida utvecklingsvägar för utsläpp av växthusgaser. RCP 
scenarierna betecknas med siffror som anger den strålningsdrivning de olika 
utvecklingsvägarna ger upphov till år 2100.

Reservvatten En alternativ vattentäkt eller ett alternativt vattenverk. Distributionen sker i ordinarie 
eller i ett provisoriskt ledningsnät.

Resiliens Kapaciteten för sociala, ekonomiska och ekologiska system att hantera händelser, tren
der eller störningar genom att svara eller omorganisera på sätt så att de bibehåller sin 
funktion, identitet och struktur, samt den biologiska mångfalden för ekosystem. Detta 
medan de även bibehåller kapaciteten för anpassning, inlärning och transformation. 
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Resuspension När sedimentpartiklar från havsbotten virvlas upp och blandas med ovanliggande 
vattenmassor.

Reträtt Klimatanpassningsstrategi där infrastruktur och byggnader flyttas till säkrare 
områden. Jämför med 'attack' och 'försvar'.

Rickettsios Fästingburen infektionssjukdom.

Risk Risken för negativa konsekvenser på sociala eller ekologiska system från klimat
förändringar. Risk hänvisar i rapporten till resultatet av interaktioner mellan 
klimatrelaterade faror och systemets exponering till faran samt dess sårbarhet.  
I rapporten används även klimatrelaterad risk och klimatrisk.

Risk- och sårberhets analys Metod för att identifiera risker och sårbarheter, för att förbättra förmågan att 
förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. 

Riskanalys I rapporten menas analys av klimatrelaterade risker i samband med översikts
planering, verksamhetsplanering eller för risk och sårbarhetsanalyser.

Riskgrupp Personer som antingen har en sjukdom/biologisk parameter (kan även inkludera 
kön och ålder) som gör dem mer känsla för exponering; eller personer som be finner 
sig i ett riskområde där risken för exponering är stor. Innefattar sannolikhet  
och konsekvensklassning.

Råvatten Vatten som ska användas till dricksvatten innan det renats i ett dricksvattenverk.

Rättvis klimatanpassning Begrepp som betonar de sociala dimensionerna av klimatanpassning, med vikt på 
att minska ojämlikhet genom att öka förståelsen och hantera hur klimatrisker slår 
mot olika grupper och individer.

Rättvis omställning Hänvisar till att omställningen till ett fossilfritt samhälle bör ta hänsyn till de som 
kommer att påverkas av omställningen. På engelska Just transition.

Rättvis resiliens Begrepp som innefattar distributiv och inkluderande rättvisa i klimatanpassning i 
kombination med global sammankoppling, dvs. hur olika händelser eller åtgärder 
har påverkan på system på andra platser i världen.

Rättvisa Distributiv rättvisa: Hänvisar i rapporten till hur positiva och negativa effekter av 
anpassningsåtgärder fördelas i samhället, med hänsyn taget till vem som gynnas 
och hur, samt vem som inte gynnas. 
 
Inkluderande rättvisa: Hänvisar i rapporten till den grad de som påverkas av klimat
effekter och anpassningsåtgärder har möjlighet att fullt ut medverka i beslutsfattande.

Salmonella Mag och tarmsjukdom som sprids till människor via mat.

Saltvatteninträngning Ett fenomen som inträffar när saltvatten av olika skäl tränger in i en akvifär och 
förorenar grundvattnet. Det inträffar oftast i kustnära brunnar under torrperioder 
då tillförseln av grundvatten är låg, men kan också inträffa i närheten av kanaler 
med havsvatten som kan tränga ut och förorena grundvattnet.

Sandmyggan Phlebotomus Vektor för exempelvis den encelliga parasiten Leishmania.

Schmallenbergvirus Insektsburet virus.

Sendairamverket för 
katastrof riskreducering

Ramverket antogs 2015 vid FN:s tredje världskonferens i Sendai, Japan, och syftar 
till att minska risker och konsekvenser av olyckor och katastrofer.

Sevesoanläggningar Riskobjekt utpekade genom Sevesolagstiftningen. Syftet med lagstiftningen är att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Silvopastoralt skogs-
jordbruk 

Jordbruk som kombinerar trädplantering och djurhållning. Se även agroforestry.

Sindbisvirus Se Ockelbosjuka.

Skyfall När det faller minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut.

Skyfallskartering Kartläggning av sårbara platser för skyfall i landskapet.

Slukförmåga Det maximala flödet som kan passera genom en turbin vid en dammanläggning.

Smygande kris Långsamt verkande hot som kan övergå till akuta samhällskriser om de inte hanteras 
i tid.

Solastalgia Ett nytt begrepp för människor att beskriva förlusten av sin livsmiljö.
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Solvens Ett mått på hur väl ett bolag eller en person kan infria sina åtaganden.

Spillvatten Förorenat vatten som kommer från exempelvis diskhoar, toaletter, duschar, bil
tvättar och olika processer i industrin. Kan också kallas avloppsvatten.

Split incentives När en aktör betalar för åtgärden, medan en annan aktör genomför den och en 
tredje drar nyttan av åtgärden.

Språngskikt Gräns mellan två vattenmassor med olika egenskaper med avseende på temperatur 
eller salthalt. Temperatursprångskikt kallas termoklin och salthaltsprångskikt för 
haloklin.

Staphylococcus aureus Toxinbildande bakterie som kan orsaka mag och tarmsymptom.

Svämplan Den yta som byggts upp av sediment kring ett vattendrag och som översvämmas 
då och då.

Synergieffekter Positiva extraeffekter från vårt agerande att minska klimatförändringarnas påverkan, 
utöver de direkta fördelarna med ett stabilare klimat. På engelska co-benefits.

Sårbara grupper Befolkningsgrupper som är mer utsatta vid exempelvis en kris eller katastrof. Här 
ingår ofta parametrar som klass, kön, ålder och etnicitet.

Sårbarhet Predispositionen att påverkas negativt av en händelse. Det omfattar en mängd olika 
begrepp, inklusive känslighet eller mottaglighet för skada och brist på förmåga att 
hantera och anpassa sig.

TBE Fästingburen hjärnhinneinflammation.

Tillrinningsområde Det område varifrån vatten rinner till en sjö. Området avgränsas av ytvattendelare 
och sjöns strandlinje. Arealen för tillrinningsområdet till en sjö är lika med av
rinningsområdet vid sjöns utlopp minus sjöns egen areal.

Torka Period med så lite nederbörd att vattentillgången börjar bli otillräcklig för växtlig
heten i naturen och i odlingar. Definieras generellt som avvikelsen från normala 
förhållanden, i form av underskott, för en vattenrelaterad variabel (nederbörd, 
markfukt, vattenföring, ytvattenmagasin, grundvattenmagasin) i ett givet område 
under en tidsperiod. Det finns olika typer av torka som förknippas med olika 
komponenter i den hydrologiska cykeln.

Transferera risk Riskhanteringsstrategi som innebär att risken transfereras, dvs att den tas över 
av en tredje part, exempelvis genom en försäkring. Jämför med riskhanterings
strategierna acceptera, undvika och mitigera risk.

Transformativ Hänvisar i rapporten till transformation som innebär en icke linjär djupgående för
ändring av grundläggande egenskaper hos ett system, inklusive sociala, tekniska, 
ekonomiska, och miljömässiga egenskaper.

Transnationell klimateffekt Klimateffekter i andra delar av världen som kan ha en indirekt påverkan globalt, t.ex. 
genom påverkan på import eller export, och därmed även på Sverige och vise versa.

Tröskelpunkter Abrupta och oåterkalleliga förändringar i jordsystemet, som t.ex. att en havsström 
stannar av eller byter riktning. Ett annat exempel är att permafrosten tinar och att 
växthusgaser frigörs från den frysta jorden. På engelska Tipping points.

Tularemi Även kallad harpest. Sjukdom som orsakas av bakterien Fransicella tularensis som 
sprids via smågnagare. 

Turbiditet Ett mått på grumlighet i vatten.

Underwriting Att svara för riskurval och riskbedömning samt att fastställa premie och övriga 
villkor i en försäkring.

Undvika risk Riskhanteringsstrategi som innebär att risken elimineras genom att den undviks, 
t.ex. genom att bebyggelse flyttas eller överges. Jämför med riskhanterings
strategierna acceptera, transferera och mitigera risk.

Usutuvirus Myggburen infektionssjukdom som drabbar framför allt fåglar och däggdjur.

Utsatta grupper Ett socioekonomiskt begrepp. Här ingår ofta parametrar som klass, kön, ålder  
och etnicitet.

Utsläppsscenarier Antaganden om framtida utsläpp av växthusgaser som baseras på antaganden om 
den framtida utvecklingen av världens ekonomi, befolkningstillväxt, globalisering, 
omställning till miljövänlig teknik med mera. Allt detta påverkar hur stora utsläppen 
av växthusgaser blir, vilket i sin tur påverkar växthuseffekten.
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Vandringshinder Strukturer, t.ex. dammar vid kraftverk, i sjöutlopp, regleringsdammar eller väg
trummor, som kan utgöra hinder för vattenlevande organismer med behov av att 
röra sig fritt i vattnet. Bland annat påverkas många fiskarter negativt.

Vattenbalans Sammanställning av inkommande, utgående och lagrat vatten i ett område under 
en bestämd tidsperiod.

Vattenbrist Uppstår när behovet av vatten i ett område är större än tillgången. Vattenbrist kan 
både vara kopplat till yt och grundvatten i en kombination eller var för sig.

Vattendom En juridisk handling som utgör beslut och tillstånd för en vattenverksamhet.

Vattenflöde Ett mått på hur mycket vatten per tidsenhet som passerar genom en tvärsektion av 
ett vattendrag. Kallas även vattenföring.

Vattenförekomst En indelning av en vattenresurs som används för bedömning av vattenkvalitet och 
kvantitet enligt vattendirektivet. Ett vattendrag eller en sjö kan alltså bestå av flera 
vattenförekomster.

Vattenförsörjning Tillgång och användning av vatten av tillräckligt god kvalitet för en viss användning, 
t.ex. för dricksvatten, jordbruk eller industri. 

Vattenförvaltning Förvaltning av vatten enligt EU:s vattendirektiv, som genomförs av svenska myndig
heter och kommuner. 

Vattenhushållning Hushållning vid användningen av vattenresurser för att säkra balans mellan tillgång 
och uttag.

Vattenstress När mängden vatten av god kvalitet inte längre räcker till för att täcka samhällets 
och ekosystemens behov.

Vattenstånd Vattenytans nivå i förhållande till ett bestämt jämförelseplan. Som jämförelseplan 
eller punkt används i Sverige vanligen en av Lantmäteriet bestämd nollpunkt.

Vattensäkerhet Uppfylls när alla människor har en hållbar tillgång till tillräckliga mängder vatten av 
acceptabel kvalitet för att upprätthålla försörjningsmöjligheter, välbefinnande och 
socioekonomisk utveckling, för att säkerställa skydd mot vattenburna föroreningar 
och vattenrelaterade katastrofer, samt för bevarande av ekosystem. 

Vattenverksamhet Hänvisar till i princip alla verksamheter och åtgärder, som med syfte att förändra 
vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grund
vatten mängden genom tillförsel av vatten.

Vegetationsperiod Den del av året då dygnsmedeltemperaturen överstiger ett viss gränsvärde. 
Temperatur gränsen är beroende på växtslag, men oftast lägger man gränsen mellan 
+3°C och +5°C. Är även en klimatindikator. Kallas även växtsäsong. 

Vektor En organism som är bärare och spridare av en parasit eller ett smittämne, men som 
inte själv framkallar sjukdomsförloppet. 

Vibrioner Bakterier som orsakar badsårsfeber.

Vindblottearter Arter i fjällområden som är beroende av hårda vinterförhållanden. 

Vit och gul potatis-
cystnematod (PCN)

Små rundmaskar som angriper rotsystemet på potatis och försvagar plantorna med 
minskad skörd som följd.

Vårflod En särskilt hög vattenföring i vattendrag, till följd av snö och issmältning på våren.

Värmebölja En sammanhängande period då dygnets högsta temperatur är minst 25°C minst 
fem dagar i sträck.

Värmeö Nattligt fenomen då stadskärnor med tät bebyggelse, mycket hårdgjorda ytor och 
begränsad mängd vegetation värms upp betydligt mer än sin omgivning. På engelska 
urban heat island.

West Nilefeber Myggburen infektionssjukdom.

Ytavrinning Avrinning av regn och smältvatten på markytan.

Ytvatten Sjöar, vattendrag och hav.

Zoonos En sjukdom som naturligt smittar mellan djur och människa och där exponering av  
människa för smittämnet sker antingen via inandning, via direktkontakt med djur 
eller djurdelar, vatten eller mat, markkontakt, eller via en vektor.
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Förkortning Förklaring

AL Anläggningslagen

AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme

ASC Adaptation SubCommittee of the UK Climate Change Committee

BaltAdapt Klimatanpassningsstrategi för Östersjöregionen

BDCD Brussels Dialogue on Climate Diplomacy

BEAC Barents EuroArctic Council 

BID Boende, integration och dialog

BIS Bank for International Settlements

BNP Bruttonationalprodukt

BRICS Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika

BSAP Baltic Sea Action Plan

CAP Common Agricultural Policy

CBD United Nations Convention on Biological Diversity 

CBSS Council of the Baltic Sea States

CCRA Climate Change Risk Assessment

CCS Carbon Capture and Storage

CDP Carbon Disclosure Project

CIRC Climate Impacts Research Centre

CLINF Climate Change Effects on the Epidemiology of Infectious Diseases and the 
Associated Impacts on Northern Societies

CMIP Coupled Model Intercomparison Project

COP Conference of the Parties of the UN Convention on Climate Change

CORDEX Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment

CPMI Committee on Payments and Market Infrastructures

CSPR Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet

CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive

DARA Development Assistance Research Associates, Ltd

DG CLIMA DirectorateGeneral for Climate Action

DRICKS Centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, SLU, Lunds Tekniska 
Högskola och Linköpings universitet

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

EAT ScienceBased Global Platform for Food System Transformation

ECB European Central Bank

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control

EEA European Environment Agency

EFSA European Food Saftey Autority

EHEC Enterohemorragisk Escherichia coli

Förkortningar
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EHFF Europeiska havs och fiskerifonden

EIB European Investment Bank

EIOPA European Insurance and Occupational Pension Authority

EMEP The Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the LongRange 
Transmission of Air Pollutants 

EPPO European and Mediterranean Plant Protection Organisation

ERUF Europeiska regionala utvecklingsfonden

ESA European Space Agency

ESG Environmental, Social and Governance 

ESGF Earth System Grid Federation

ETUC European Trade Union Confederation

EU Europeiska unionen 

EUCPM European Civil Protection Mechanism

EUSBSR EU Strategy for the Baltic Sea Region

FAO United Nations Food and Agriculture Organisation

FBC/NESA Finska försörjningsberedskapscentralen 

FI Finansinspektionen

FoHMS Folkhälsomyndigheten

FoI Forskning och innovation

FOI Totalförsvarets forskningsinstitut 

FORMAS Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

FSC Forest Stewardship Council

GBP Green Bond Principles

GCF Green Climate Fund

GCM Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

GEF Global Environment Fund

GFC Global Forest Change

GFP Gemensamma fiskeripolitiken (EU)

GIS Geografiska informationssystem

GRI Global Reporting Initiative

GSWE Global Surface Water Explorer

HaV Havs och vattenmyndigheten

HELCOM Helsingforskonventionen 

HHW Högsta högvattenstånd

HiAP Health in all Policies

ICAO International Civil Aviation Organisation 

ICCN International Climate Councils Network

ICCROM International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of  
Cultural Property

ICES International Council for the Exploration of the Sea
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ICP Forests International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution 
Effects on Forests

ICP Integrated 
Monitoring

International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution 
Effects on Ecosystems

IDMC Internal Displacement Monitoring Centre

ILO International Labour Organisation

IMO International Maritime Organisation 

IOM International Organisation for Migration

IPBES Intergovernmental SciencePolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

IPPC International Plant Protection Convention

IUC Industriella utvecklingscentra

IVA Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

KASKAD Handbok för klimatanpassad försörjning av dricksvatten

KNA Kostnadsnyttoanalys 

KSA Klimat och sårbarhetsanalys

LAV Lagen om allmänna vattentjänster

LDCF Least Developed Countries Fund

LFV Luftfartsverket

LONA Lokala naturvårdssatsningen

LOVA Lokala åtgärder för bättre havs och vattenmiljö

LRF Lantbrukarnas riksförbund

LSV Lag om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

LUCSUS Lunds universitet Centrum för studier av uthållig samhällsutveckling

MKA Multikriterieanalys

MODIS Moderate resolution imaging spectroradiometer

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NAP National Adaptation Plans / Programmes

NAS Nationella anpassningsstrategier

NDC Nationally Determined Contributions

ND-GAIN Notre Dame  Global Adaptation Initiative

NFRD NonFinancial Reporting Directive

NGFS Network for Greening the Financial System

NGO NonGovermental Organisation

NILS Nationell inventering av landskapet i Sverige

NMD Nationellt marktäckedata 

NRFB MSB:s nationella risk och förmågebedömning

NSVA Nordvästra Skånes vatten och avlopp

NTNU Norges teknisknaturvetenskapliga universitet

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
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OECD-DAC OECD Development Assistance Committee

OIE World Organisation for Animal Health

OSHA Occupational Safety and Health Administration

OSPAR OsloPariskonventionen

PBL Plan och bygglagen

PCM Phase Change Material

PDD Platform for Disaster Displacement

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

PES Payment for Ecosystem Services

RSA Risk och sårbarhetsanalys

RUS Regional utvecklingsstrategi

SAM European Commission Group of Chief Scientific Advisors

SAMBO Stöd för aktörssamverkan och mångfunktionell anpassning av bostadsområde

SEI Stockholm Environment Institute

SEK Svensk elstandard

SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation

SFL Sustainable Finance Lab

SFV Statens fastighetsverk

SGD Skogliga grunddata 

SGI Statens geotekniska institut

SGU Sveriges geologiska undersökning

SHARK Svenskt havsarkiv

SGI Statens geotekniska institut

SIPRI Stockholm International Peace Research Institute

SKR Sveriges komuner och regioner

SLU Sveriges lantbruksuniversitet

SME Små och medelstora företag

SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMP Svenska miljörapporteringsportalen

SoL Socialtjänstlagen

SoS Socialstyrelsen

SSFC Stockholm Sustainable Finance Centre

SSP Shared Socioeconomic Pathways

SSR Svenska samernas riksförbund 

SVA Statens veterinärmedicinska anstalt

Svemin Gruvnäringens branschorganisation

Swiss Re Swiss reinsurance company

TCFD Task Force on ClimateRelated Financial Disclosures

TEEB The Economics of Ecosystems and Biodiversity
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Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

UD Utrikesdepartementet

UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea

UNDP United Nations Development Programme

UNEP United Nations Environment Programme

UNESCO-IOC Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

VA Vatten och avlopp

VICE Vectorborne infections: Risk based and cost efficient surveillance systems

VISS Vatteninformationssystem Sverige

VPL Värdepapperslagen

VTEC Verocytoxigenic Escherichia Coli

VTI Statens väg och transportforskningsinstitut

WBGT WetBulb Globe Temperature

WHO World Health Organisation

WIM Warsaw International Mechanism for Loss and Damage

WISS Portal för Sveriges krisberedskap

WMO World Meteorological Organisation

WRI World Resources Institute

WTO World Trade Organisation

ÅGP Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper

ÅRL Årsredovisningslagen


