Skoglig hänsyn_9_12.indd 1

Friskare
Skogsvatten

Friskare Skogsvatten

- En guide för dig som äger och brukar skog

- En guide för dig som äger och brukar skog
Med denna guide vill vi visa hur du kan ta viktiga steg mot ett långsiktigt och mer
hållbart skogsbruk. Här får du handfasta tips på hur du kan bedriva ett lönsamt
skogsbruk och samtidigt ta hänsyn till vattenmiljöerna på din mark. Guiden är därmed
ett led i arbetet för att klara de miljömål som Sveriges riksdag har satt upp, bland
annat ”Levande skogar” och ”Levande sjöar och vattendrag”.
Många små bra förändringar ger en positiv effekt och ett friskare skogsvatten!
/Projekt Friskare skogsvatten, Länsstyrelsen Västerbotten

Tillsammans gör vi det hållbara möjligt.
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Frihet under ansvar

Ha tålamod!

Vattnet i våra bäckar och sjöar är en gemensam
resurs. Du som markägare är ytterst ansvarig för
vattnet som kommer från din mark – din
påverkan, bra som dålig, ger fotavtryck på
grannens vatten!

Bruka skogen långsiktigt! Tänk på att effekten av
klimatförändringar snabbt kan ändra
förutsättningarna inom framtidens skogsbruk på
din mark.

Med ökad förståelse och kunskap kan du bättre
ställa krav vid beställning av olika skogsbrukstjänster. Var aktiv och bestämd, kvinna som man!
Ställ frågor och begär uppföljning och återkoppling efter utförd åtgärd på din mark.

Den lilla bäcken i det stora perspektivet
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Den lilla bäcken är ibland svår att upptäcka.
Visste du att småbäckar (mindre än 2 m i bredd)
utgör nästan 80 % av allt strömmande vatten
i Sverige (ca 56 000 mil). Småbäckarna är inte
bara många utan också mycket känsliga för olika
typer av negativ påverkan, bl.a. från skogsbruket.
En bra vattenvård i bäcken börjar redan på land
via en god skoglig hänsyn.

Tänk efter före
Skogen och bäcken är beroende av varandra.
Därför ska vattenhänsyn ingå i dagens moderna
skogsbruksplan. Genom god planering går det
att spara stora resurser på lång sikt.

Tillsammans är vi starka
Många små insatser för en bättre vattenmiljö i
små bäckar ger tillsammans en stor positiv effekt, men vi är aldrig starkare än svagaste länken.
Ett litet oansenligt misstag i den lilla bäcken ger
en stor negativ påverkan på miljön längre nedströms.

Mer skoglig hänsyn ökar värdet på din mark
En väl tilltagen kantzon längs bäcken med olika
trädslag skyddar inte bara bäckens vatten, det
skapar bättre förutsättningar till sommarens
bärplockning, till älgjakten om hösten och
fiskelyckan efter öring.
Genom att undvika körskador i fuktiga partier
intill bäcken undviker vi att kvicksilver och
näringsämnen förorenar vår bäck. Dessutom
växer skogen bättre och klarar höstens stormar.

Varför är jämställdhet i skogsbruket
viktigt?
I mångas ögon är en skogsägare ”en äldre man i
gröna kläder” – men stämmer den bilden verkligen överens med verkligheten?
Visste du att 40 % av markägarna i Västerbotten
är kvinnor, men att andelen kvinnor som är anställda inom skogssektorn är endast 20 %? Bland
skogsmaskinförare är endast var tionde kvinna.
En ökad jämställdhet inom skogsbruket ökar
lönsamheten, breddar rekryteringsbasen, ökar
kompetensen och ger ett bättre arbetsklimat.
Allt detta stärker konkurrenskraften inom skogssektorn.
Om både kvinnor och män känner att de har en
framtid i glesbygden där skogen och skogssektorn ger inkomstmöjligheter och attraktiva

arbeten får vi bättre skogar och en blomstrande
glesbygd!

Generationsväxling
Vilka vatten ska våra barnbarn ärva? Genom ett
jämställt skogsbruk med förbättrad skoglig hänsyn vid våra vatten får våra barn och barnbarn
också möjligheten att uppleva våra barndoms
vatten.

Lär dig mer om hänsyn i skogsbruket.
Blå målklassning - www.wwf.com
Körskador i skogsbruket - www.skogforsk.se
Skogens vatten – www.sv.se
Skogsstyrelsen - www.skogsstyrelsen.se

Projektet Friskare skogsvatten
...är ett informationsprojekt som riktar sig mot
privata markägare och anställda inom skogssektorn med syftet att öka förståelsen och kunskapen om skoglig hänsyn vid våra sjöar och vattendrag. Läs mer på: www.friskareskogsvatten.se

Vad kan jag som skogsägare tänka på?
Om vad som skapar problem och hur du kan skydda ditt vatten.
Ta med vattendraget i din skogsbruksplanering!
Skador på vattendrag är lätt att förebygga, men desto
svårare att rätta till. Genom god planering av dina skogsbruksåtgärder kan många misstag undvikas och många
goda åtgärder göras. Det gör nytta för våra vattendrag
men även för ekonomin och det långsiktiga nyttjandet av
marken.

Överfarter

Nya skogsbilvägar kräver ofta överfarter
över bäckar och åar. Det är oerhört viktigt
att dessa inte utgör hinder för vandrande
fisk och andra djur.

Gödsling

Gödsel som rinner ner i vattnet kan rubba
balansen i ekosystemet, t.ex. kan den
snabbväxande algen grönslick ta över
bottnarna. Om du absolut ska gödsla,
avstå gödsling närmare än 25 m till sjöar,
vattendrag och våtmarker.

Trummor som hindrar vandrande
fiskar och andra djurarter

i vattendragen och läckage av kvicksilver
och näringsämnen.

Välj att köra när det är tjäle eller torrt i marken om det är möjligt. Kör aldrig i eller nära
vattendraget. Använd tillfälliga broar eller
liknande om vattendrag absolut måste korsas.
Risa alltid ordentligt.
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Körskador
Körskador kan orsaka igenslamning

Av de ca 27 000 befintliga vägtrummorna
i Västerbotten klassas var tredje som ett
vandringshinder. Dessa bör bytas ut till
broar, valvbågar eller sänkas så att den
ligger i nivå med bäckens botten.

Byt ut till valvbåge eller bro
Körskador kan orsaka transport av
slam och urlakning av kvicksilver

!

Flodpärlmusslan

Löv som faller ned i små vattendrag är otroligt viktiga
för livet i vattnet. Ett blad som hamnar i vattnet äts
stegvis upp av olika insekter och andra småkryp. Löven i vattendraget skapar ett myller av liv som sedan
blir mat åt fisk och andra rovdjur. De små bäckarna är
motorn i vattendragens maskineri.

Flodpärlmusslan är en hotad och numera fridlyst art
i våra vattendrag. Den har väldigt höga krav på sin
vattenmiljö och för att föröka sig måste den som liten
parasitera på öringens eller laxens gälar. Efter cirka
ett år som parasit släpper den lilla musslan greppet
om fisken och gräver sig ner i gruset på vattendragets
botten. Där stannar den länge, i vissa fall över 250 år.

Sand i maskineriet

För mycket gödsling på land kan
orsaka övergödning i vattnet

Avstå gödsling för nära vattnet

Löv blir till fisk

Kör på fast mark och bygg
risade virkesbroar

Många små bra förändringar
ger en positiv effekt och
ett friskare skogsvatten.

Ibland blir det fel när skogen avverkas. Små till synes
obetydliga skador kan få förödande konsekvenser för
livet i bäcken. Om skogsmaskinen kör i bäcken, för
nära bäcken eller i fuktiga områden kan djupa körskador uppstå och medföra att slam tillsammans med
föroreningar rinner ner i vattnet. Då försämras ljusförhållandet, fångstnäten från nätbyggande sländelarver
sätts igen och gälandande småkryp kvävs. När sedan

slammet sedimenteras på botten förstörs laxens och
öringens lekområden och lämpliga uppväxtområden
för flodpärlmusslan försvinner. Felaktig dikesrensning
och markberedning kan få liknande konsekvenser för
livet i bäcken. Genom god planering, användandet av
överfarter och slamfällor kan misstagen undvikas och
förhindra sand i bäckens maskineri.

Vad kan vi göra åt skogsbrukets historiska påverkan?
Om de storskaliga förändringarna som skadar livet i våra vattendrag.

Ingen eller bristfällig kantzon
Avsaknad av död ved

Död ved

Lämna och tillför död ved i
kantzonen och i vattnet
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Flottledsrensning och annan mänsklig
aktivitet i vattendrag har gjort död ved till en
bristvara. Om du tillför grov död ved (minst
10 cm i diameter och 1 m längd) till vattendraget gynnas fisk, insekter och mossor. Det
kan göras i samband med gallring, slutavverkning eller genom egna vattenvårdsinsatser. En
tumregel för att uppnå höga naturvärden är
minst åtta bitar per 100 meter vattendrag.

Lämna och återskapa funktionell
kantzon som fungerar som filter

Diken

Många små misstag orsakar
stora problem i vattnet.

När nya diken grävs eller när gamla diken
rensas ökar slamtransporten och näringsläckaget till vattendraget. Rensa diket bara
om det absolut är nödvändigt. Rensa inte
hela vägen ut till vattendraget utan lämna
sista biten orörd eller gräv en slamgrop.

Undvik markberedning
i kantzonen

Kantzonen är området närmast vattendraget
med träd och buskar som bidrar med mat,
skydd, skugga och död ved till livet i och
kring vattendraget.En kantzon är funktionell
när den även efter avverkning har dessa
egenskaper. Kantzonen är generellt 5 – 30 m
bred. Lämna en bredare kantzon om markerna är lätteroderade, våta eller sluttar brant
ned mot vattendraget. Vid torra och fasta
marker kan en smalare kantzon fungera.

Markberedning

Marken är extra känslig för djupa körspår på
våren och sommaren då marken är tjälfri.
Därför bör marken nära vattendrag beredas
med särskild försiktighet.
En skördare kan undvika känslig mark
närmast kantzonen eftersom skördararmen
har upp till 10 m räckvidd. En sådan har inte
markberedaren och därför ska den hålla en
extra god marginal mot kantzonen.
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Dikesrensa bara de delar där
det verkligen behövs

Kantzon

Onödig dikesrensning

Slam kan läcka ut i vattendraget om
markberedning sker för nära vattnet

Gamla dammar hindrar fortfarande vattenlevande djur att
vandra uppströms.

Ta bort dammar eller återskapa
forsen genom att bygga upp
fallet med block och sten.

Då som nu är igenslamning
av lekbottnar ett problem för
fiskrommens överlevnad.

Anlägg lekbottnar genom att
gräva fram eller tillföra grus på
strömnackar.

På raka sträckor med släta bottnar flödar vattnet för snabbt.
Lämpligt lekgrus har här till
stor del spolats bort.

Lägg tillbaka sten, block och
död ved för att återskapa
mångsidiga livsutrymmen för
olika djur och växter.

Torra och igenväxta våtmarker
ger inte tillräcklig med lämpliga
miljöer för våtmarkens djur och
växter.

Lägg igen onödiga diken och
återskapa våtmarker för att
gynna alla våtmarksarter, t.ex.
fåglar.

Under slutet av 1800- och början av 1900-talet flottledsrensades våra vattendrag på sten och block och
dammar byggdes för att underlätta flottningen av
timmer. Vattendragets slingrande färd genom landskapet ersattes på många platser av raka onaturliga
kanaler.

Under samma period gjordes omfattande dikningar,
bland annat avvattnades våtmarker för att vinna ny
skogsmark. Det störde myrens reglerande funktion att fungera som en tvättsvamp och t.ex. kunna minska
extremflöden. Många myrar dikades i onödan och gav
en väldigt begränsad ökning i skogsproduktion.

Idag pågår ett intensivt arbete i Västerbotten för att
återställa de mer än 800 mil flottleder och 700 vandringshindrande dammar som finns i länet. På så sätt
skapas en mer naturlig miljö som gynnar livet i och
kring vattendraget.
Kom ihåg att det kan behövas tillstånd (t.ex. från länsstyrelsen) och samråd för vissa åtgärder.
För mer information om hänsyn till vattendrag, se gärna vår informationsfilm Friskare skogsvatten.
För mer om restaurering av flottledsrensade vattendrag, se vår restaureringshandbok (utkommer våren
2015). Allt på: www.friskareskogsvatten.se. Ta gärna kontakt med länsstyrelsens restaureringsgrupp!
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