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Dialogmöte om kontrollerad översvämning 

När: Torsdagen den 9 december kl 14.00-16.30 

Var: Råbylunds gård, Prästavägen 8-12, Lund 

Anmälan: senast 1 dec till johan.krook@ekologigruppen.se tel 046 10 67 54 

 

 

 
 

Välkommen 

Höje å vattenråd bjuder in markägare och arrendatorer till dialog om möjligheterna att 

fördröja vatten i landskapet i syfte att skydda viktiga samhällsfunktioner vid extrema 

högvattenflöden. Vi är intresserade av vad du tycker och hur vi tillfälligt skulle kunna 

översvämma marker på ett kontrollerat sätt på passande platser med en ersättning till 

markägare. 

Bakgrund 

Höje åns avrinningsområde har under 2000-talet återkommande drabbats av 

översvämningar. Översvämningarna har medfört skada både inom tätorterna och på 

landsbygden. I ett framtida förändrat klimat beräknas den totala årsnederbörden, antalet 

dagar med kraftig nederbörd och havsnivån att öka. Det kommer att öka risken för 

översvämningar, vilket ställer stora krav på samhällets förebyggande arbete.  

Fördröjning genom kontrollerad översvämning 

I syfte att skydda tätbebyggda områden med viktiga samhällsfunktioner vid extrema 

högflöden har möjligheterna att skapa fördröjning genom att avsätta områden till 

”kontrollerad översvämning” i landskapet utretts. I Höje åns avrinningsområde är den 
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mark som identifierats som möjlig att tillfälligt översvämma främst åker- eller 

betesmark. Det får till följd att produktionsmark i så fall behöver tas i anspråk tillfälligt, 

vilket innebär att samhället måste kompensera markägarna ekonomiskt för produktions-

bortfallet vid de tillfällen marken behöver utnyttjas för översvämning. Det bör klargöras 

att det endast är extrema vattenflöden som ska fördröjas. Under övrig tid kan marken 

odlas som vanligt. 
 

Avsättningen av mark för denna typ av åtgärd bygger på frivillig medverkan från 

markägarnas sida och i de fall markägaren ställer sig positiv till åtgärden upprättas avtal 

som reglerar markintrångets omfattning och ekonomiska ersättning. 

 

I bifogad rapport ”Kontrollerad översvämning” redovisas möjligheterna att skapa en 

större fördröjning i Höje åns avrinningsområde genom kontrollerad översvämning. 

Genom att utgå från några tidigare inträffade händelser med extrema högflöden har 

områden med särskilt behov av fördröjning identifierats samt vilka fördröjningsvolymer 

som behövs. Exempel på hur magasinen kan utformas behandlas också.  

Program  

Vid mötet den 9 december kommer bifogad rapport att redovisas, liksom de förslag till 

markupplåtelseavtal som upprättas för de områden som avsätts till översvämningsmark. 

Då syftet med mötet är att få in synpunkter och idéer på denna typ av åtgärder i 

avrinningsområdet blir det gott om tid för frågor och diskussion. 

 

14.00 - 14.10  Inledning  

14.10 - 14.30  Redovisning av rapporten ”Kontrollerad översvämning” 

14.30 - 14.40  Frågor gällande rapportens innehåll 

14.40 - 14.50    Förslag till avtal och markintrångsersättning för upplåtelse av mark till 

översvämning 

14.50-15.00 Frågor gällande avtal och markintrång 

15.00 -15.15  Kaffe 

15.15 -16.30  Diskussion ev i flera mindre grupper. 

  

 

Välkomna! 

 

Höje å Vattenråd 

 
Karl Asp 

Vattenrådssamordnare 

Höje å vattenråd & Kävlingeåns vattenråd 

Telefon kontor: 046 359 54 21 

Telefon växel:  046 359 50 00 

Karl.asp@lund.se 
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