Sprid inbjudan i ditt nätverk, alla är välkomna!

Onsdagen den 20 mars

Slutkonferens
Äldre Vattenkartor
Nu vill vi dela med oss av erfarenheter och kunskap vi samlat på oss! Under två år har två personer på
heltid arbetat med att digitalisera vattenkartorna i Lantmäteriets arkiv för att bidra till ett planeringsunderlag som många i samhället kan ha nytta av: kommuners miljö- och samhällsbyggnadsavdelningar,
stadsbyggnadsförvaltningar, GIS-avdelningar, kommunledning, teknisk förvaltning, VA-avdelningar
samt för privat konsultverksamhet, försäkringsbolag, fastighetsmäklare, fastighetsägare med flera.
Om man vet var dikningsföretagen är lokaliserade i landskapet är det lättare att reservera strategiska
ytor för dagvatten och hitta bra lägen för våtmarker. Man undviker också risken att fatta lagvidriga
beslut om exempelvis byggnationer ovanpå kulvertar eller i vattenområden, vilket kan bli kostsamt
i händelse av höga vattenstånd. Nyttan är stor i planeringssammanhang!
Dikningsföretag är fastighetsägares ansvar trots att de inte är inskrivna på fastigheterna – ett faktum som
många inte känner till. Det är viktigt för exempelvis mäklare att veta hur det kan påverka fastighetsägare
ekonomiskt och juridiskt. Enskilda markägare är också ofta omedvetna om att de är medlemmar
i dikningsföretag, i synnerhet om företagen är rörlagda och inte krävt någon åtgärd på länge.
Slutkonferensen den 20 mars bjuder på en överblick över hur materialet ser ut och hur man orienterar
sig i det, verkliga exempel på hur det används samt juridiska frågor kopplade till dikningsföretag.
Var med hela eller delar av dagen
Det går bra att vara med på endast för- eller eftermiddag. Detta fylls i på anmälningsformuläret.

Anmäl din fråga till den juridiska frågestunden!
På eftermiddagen har vi en juridisk frågestund med Gösta Regnéll, våtmarksstrateg och Magnus Lindskog, vattenjurist
från Länsstyrelsen. Har du en fråga vill vi gärna att du skriver den i avsedd ruta på anmälningsformuläret! Föranmälda
frågor har visst företräde, men det går också att ställa frågor på plats.

Diskussionsgrupp för länsstyrelser
Om intresse finns så erbjuder vi andra länsstyrelser möjligheten att i detalj diskutera arbetsmetoder med Madeleine
Svelander och Lars Brander som arbetat i projektet inför uppstart av liknande projekt runtom i landet. Tid finns avsatt mellan 11.50–14.00 (med uppehåll för lunch). Markera intresse vid anmälan! Det går också att efteranmäla sig på konferensen.

Varmt välkomna til en lärorik dag!

Grundläggande kunskap om dikningsföretag för bland annat mäklare

Vi överväger att vid intresse skapa en mindre diskussionsgrupp för mäklare och försäkringsbolag som mer djupgående
vill förstå vilken juridisk roll dikningsföretag kan spela vid exempelvis egendomsförsäljning eller översvämningsärenden.
Markera intresse vid anmälan!

Program
9.30

Kaffe och registrering

9.50

Välkomna!
Helena Thelander, HUT Skåne och Gösta Regnéll, Länsstyrelsen.

10.00 Att arbeta med Lantmäteriets äldre vattenkartor
Madeleine Svelander, HUT Skåne visar hur materialet från Lantmäteriet är uppbyggt,
vilka delar av akterna som använts och hur man gått tillväga i digitaliseringsprocessen.
10.15 Resultatet – digitala kartor
Lars Brander, HUT Skåne visar hur kartskiktet ser ut jämfört med bakgrundskartor och fastigheter
samt berättar om tillförlitlighet och vilken information som finns att få genom materialet.
10.30 Dikningsföretagen och höjddata
Thorbjörn Nilsson visar hur man kan kombinera höjddataanalyser med materialet om dikningsföretagen för att utvinna ny kunskap. Exempel ges bland annat på hur tillrinningsområden till
dikningsföretagen kan visualiseras och hur 3D-framställningar kan användas.
10.50 Bensträckare
11.00 Dikningsföretag – samspelet mellan avrinning från naturmark och exploaterad mark
Våra diken och kulvertar är inte dimensionerade för ökad, mer ojämn nederbörd som kommer
med det ändrade klimatet. Flödestopparna blir svårare att ta om hand utan översvämningar.
I arbetet med att hitta lösningar är kännedom om dikningsföretagen av stor betydelse. Kanske
ska man acceptera ”rimliga” översvämningar oftare än katastrofala översvämningar sällan?
Lars-Erik Widarsson, NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB)
11.30 Klimatanpassningsarbetet i Staffanstorp och dikningsföretagen
Staffanstorps kommun använder sig av information kring dikningsföretagen bland annat i sitt
arbete med risk- och sårbarhetsanalys, samt i samarbetet med Lomma och Lund beträffande
översvämningsproblemen (alltsedan regnen 2007). Marie-Louise Folkesson, vattensamordnare,
Staffanstorps kommun
11.50 Dikningsföretagen i konsultens vardag
Naturvårdsingenjörerna AB jobbar huvudsakligen med vatten i landskapet, med allt från
rådgivning till lantbrukare som är intresserade av våtmarker, till konkret planering och genomförande av projekt, inklusive juridiska spetsfundigheter i ärenden som ska till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Tuve Lundström, Naturvårdsingenjörerna AB
12.15 Lunch
13.15 Juridisk frågestund
Gösta Regnéll, våtmarksstrateg och Magnus Lindskog, vattenjurist från Länsstyrelsen besvarar
inkomna och spontana frågor från auditoriet. Visst företräde ges frågor som kommit in i förväg!
14.00 Bensträckare och frukt
14.10 Juridisk frågestund, fortsättning
14.40 Annat material i vattenarkivet. Är täckdikningsarkivet intressant att digitalisera?
Gösta Regnéll från Länsstyrelsen lyfter annat material i vattenarkivet till diskussion.
15.00 Slut
Med reservation för ändringar i programmet.

Onsdagen 20 mars, klockan 9.30–15.00
Hässleholms Kulturhus, Vita salongen
ANMÄLAN: http://simplesignup.se/event/18607
SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 12 mars.
KOSTNAD: Kostnadsfritt, men deltagare som uteblir utan avanmälan faktureras 600:– exklusive moms.
PLATS:

Kontakta Helena Thelander 0708-93 11 03, helena.thelander@hutskane.se
eller Gösta Regnéll, gosta.regnell@lansstyrelsen.se

FRÅGOR:
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