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Syfte

• Att samla kartunderlag som är kopplade till vatten-
och klimatfrågor – både egna och andra statliga

• Översvämning och erosion

• Del av Interregprojekt Building With Nature som 
handlar om hur naturanpassade åtgärder kan 
användas för att motverka effekterna av 
översvämning och erosion
http://www.northsearegion.eu/building-with-nature

http://www.northsearegion.eu/building-with-nature


Kopplingar till länsstyrelsens uppdrag

• Samordna det regionala och lokala 
klimatanpassningsarbetet

• Samordna miljömålsarbetet

• Vattenförvaltningen

• Landsbygdsprogrammet

• Länsstyrelsens skyldighet att tillhandahålla och 
ställa samman utredningar, program och annat 
planeringsunderlag MB 6 kap 20 §
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm


1800 –talets början ett blötare landskap



Utdikningens tid – hydrologin i 
landskapet kraftigt påverkad 

• Rationalisering av jordbruk efter enskiftet

• Täckdikning med tegelrör från 1860 –talet

• 1914 var 70% av all åkermark dikad

•Under 1800 talet fyrdubblades arealen åker 

•Minskad våtmarksareal  ca 90%

•Ca 50 % av vattendragen borta

•Urban mark med hårdgjorda ytor



Lussebäckens

delavrinniningsområde

Råån 1812-1820

Lussebäckens

delavrinniningsområde Råån

1990



Några effekter 

•Minskad flödesutjämnande effekt i 
landskapet

•Lägre basflöden och högre flödestoppar i 
vattendrag

•Ökad strandbrinkserosion

•Ökad transport av näringsämnen



Mål i början av 1990-talet att 5000 ha 

nya våtmarker skulle anläggas – ungefär 

hälften har uppnåtts

Det har vänt!



Vad kan vi använda karttjänst till ?

•Underlag för att bedöma lämplig 
markanvändning i fysisk planering

•Underlag för restaurering av hydrologi 
(våtmarker och vattendrag) som ger mervärden 
(ekosystemtjänster)



Presentation av karttjänsten

• http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Skane/Dikningsforetag

•

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Skane/Dikningsforetag


SMHI avrinningsområden



MSB översvämningskarteringar



LstM Flödeslinjer = rinnvägar



LstM Dikningsföretag









LstM Svämplansanalys



LstM Svämplansanalys



LstM Lågpunktskartering



LstM Havsnivåhöjning



SGU Skånestrand – Strandlinjens förändring



SGU Skånestrand - Erosionsförhållanden



Exempel på överlagringar av 

dikningsföretag och svämplansanalys



Dokument kopplade till karttjänsten 

• Användarguide till karttjänsten Vatten och klimat
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2017/Sidor/anv

andarguide-till-karttjansten-vatten-klimat.aspx

• Broschyr om restaurering av svämplan (kommande)

• Metadata finns som bilaga i användarguiden 

• Samtliga dokument kommer att kunna hittas på 
länsstyrelsens hemsida 

• Länsstyrelsen egna kartlager kan laddas ner här:
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2017/Sidor/anvandarguide-till-karttjansten-vatten-klimat.aspx
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/


Några ord på vägen…

• Snabb överblick över landskapet

• Om det är flera kartlager som sammanfaller är det stor 
sannolikhet att området blir blött

• Underlag på regional nivå – kan vara tillräckligt i många 
fall för att bedöma lämplig markanvändning

• Underlag förmedlar inte risker!

• Behov av fördjupade analyser om man vill jobba vidare

• Kartlager och modeller visar inga sanningar – även bättre 
underlag kan ge en felaktig bild


