ATT ÖVERLEVA I ETT LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV PÅ ORUST
KLIMATFÖRÄNDRINGAR
• Enligt de prognoser som SMHI (Sveriges meteorologiska institut) har gjort
så kommer havet längs den svenska
västkusten att stiga med cirka 1 meter till år 2100. Nivån för högsta högvatten kan då bli upp till 2,2 meter
högre än dagens medelvattennivå.

Stigande havsnivå

• Länsstyrelsen i Västra götalands län
har gett ut riktlinjer för planering i
kustnära områden som säger att
bostäder inte bör planeras på en
nivå under 3,2 meter över havet.
Andra typer av markanvändning kan
dock vara okej på en lägre nivå.
• Orust har redan upplevt en förödande översvämning. Under två dagar
år 2002 uppmättes 2500 blixtar och
270 millimeter regn, koncentrerat till
den västra sidan av ön.

Ökad nederbörd

ENERGI

Produktiv skogsmark

Källor:
Klimatanpassning i kustzonen Tillämpning av handboken Stigande vatten, 2013, Hav möter Land
Åsk- och regnoväder över Orust – tusen och åter tusen frågor,
2002, Krisberedskaps Myndigheten
Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden, 2011, Länsstyrelsen Västra götalands och
värmlands län
Faktablad - Kusten (version 2.0), 2014, Länsstyrelsen Västra
götalands län

Värdefull åkermark

Orust har startat ett projekt tillsammans med den norska kommunen Hvaler för att uppnå
klimat- och energineutrala kustsamhällen. Målet är att öka mängden lokal och förnybar
energi samt att minska energiförbrukningen.

Riksintresse för yrkesfiske/områden lämpliga för musselodling

Nutid

Kustzon
Översvämningsrisk

Mål

• Majoriteten av hushållen
värms upp av vedeldning.

Vindkraftverk

• Några nyare lägenheter
har geotermisk
Uppvärmning uppvärmning eller
luftvärmepump.

Solanläggningar
Laddstation för elbil

• Det enda fjärrvärmeverket
ligger i Ellös och använder
främst förnybara källor.

Biobränsleanläggning
Matproduktion

• Kretsloppsakademin
arbetar med att väcka
medvetenhet och att
utveckla kommunens
hållbarhetsarbete.
• Projekten fokuserar på
framtida energiproduktion
och transport.
• Kretslopsakademin har
satt ett mål att göra orust
självförsörjande år 2020.
• Förseningar av vågenergi
och mängden arbete har
försenat projektet några
år.

Reningsverk
Vattentillgång
• Idag är majoriteten av
elektriciteten importerad.

Elektricitet

• Sex vindkraftverk,
solanläggningar och
privata solpaneler har
minskat beroende av
extern elproduktion.
• Människor som bor på ön
är mycket beroende av
sina bilar.

Olje• De kommunala bussarna
användning
och färjorna använder
oljebaserat bränsle.

• Utspridda
bostadsområden
försvårar placering av nya
vindkraftverk.
• Kretslopssakademin
försöker att främja
solenergi med färdiga
“produktpaket”.
• Med syftet att öka
mängden elbilar på Orust,
vill kommunen placera ut
fler laddningsstationer för
elbilar.
Källor:
Thomas Ivarsson, Ordförande Kretsloppsakademin, intervju 22.9.2017
Vad finns på Orust?, 2017, Orust kretsloppsakademi
Energi och uppvärmning, 2017, Orust kommun

SMÅFÖRETAG

NATURRESURSER
• Det varierande landskapet som formats både
av naturliga och kulturella krafter, bidrar till en
stor biologisk mångfald.
• På Orust finns drygt 6 000 ha åkermark och cirka 1 300 ha betesmark.
• Den produktiva skogsmarken i kommunen omfattar cirka 10 500 ha.
• Havsvattnet har en högre salthalt på västsidan
av ön.

INFRASTRUKTUR
Nutid

• Orust har en stor variation av sjöar och myrar.
Vissa sjöar i kustnära områden har bräckt vatten.
• Kustzonen på Orust är ett riksintresse på grund
av natur- och kulturvärden i dessa områden.
Det betyder att utveckling och exploatering endast är tillåten om det kan ske på ett sätt som
inte skadar dessa värden.
• Allmänna mål för naturupplevelser: “Människor
skall ha tillgång till god natur- och kulturmiljö
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd”
• Allmänna mål för biologisk mångfald: “Naturtyper som utvecklats genom naturliga processer
och långvarighävd skall bevaras med sina ekologiska funktioner och processer och naturliga
arter. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation”
• Genom Orusts naturskyddsprogram (2006)
bestämde kommunen en strategi för att bevara arter som är extra värdefulla eller utrotningshotade.
Källor:
Orust naturguide, 2013, Orust kommun
Översiktsplan, 2009, Orust kommun

• Dricksvatten från sjöar.

Vatten

• Försurningen av sjöarna på Orust är
idag måttlig. Istället är övergödning
och igenväxning ett större problem för
framtiden.
• Under sommaren är
grundvattenförsörjningen inte tillräcklig
för att försörja hela Orust. Det finns också
problem med mängden salt i sötvattnet.

Fiskeindustri

Hantverkare

Butiker & restauranger

Jordbruk

Museer & gallerier

Logi

Framtid
• Vattenverk i Ellös +
rörledning till Uddevalla.

• Ett reningsverk i Ellös, nya rörledningar
mellan samhällen. Ekologiska lösningar i
landsbygdsområden.

• Små och föråldrade
reningsverk i olika byar.
• I framtiden kanske kommunen tar över
ansvaret

Avlopp
• Brist på offentliga papperskorgar.

Källor:
Rickard Karlsson, Planchef Orust kommun, intervju 22.9.2017

• Samhällena själva tar ansvar för
papperskorgarna.
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