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Vad innebär vattenförvaltningen i 
skogen?

Regeringsuppdrag
• Följa klassificeringsarbetet
• Delta i framtagandet av ÅP
• Anpassning av åtgärder
• Se över regelverk och 

andra styrmedel



Vad säger SVL idag?

”Skador till följd av skogsbruksåtgärder skall undvikas 
eller begränsas i och invid hänsynskrävande biotoper 

– örtrika områden längs dråg, bäckar, åar och andra 
vattendrag,

– områden vid källor och källpåverkad mark,
– kärr och småvatten,
– strand- och sumpskogar med naturskogskaraktär,
och värdefulla kulturmiljöer i skogen.”



Vad säger SVL idag forts.?

• ”Skyddszoner med träd och buskar skall lämnas kvar 
mot skogliga impediment, utmed hav, sjöar, 
vattendrag… i sådan utsträckning som behövs av 
hänsyn till växt- och djurlivet, kulturmiljön och 
landskapsbilden.”

• ”Skador till följd av skogsbruksåtgärder skall undvikas 
eller begränsas på mark och i vatten. Vid avverkning 
skall näringsläckage till sjöar och vattendrag 
begränsas.” 



Vad säger SVL idag forts.?
• När skogsbilvägar byggs skall skador 

undvikas eller begränsas på natur- och 
kulturmiljön. (Föreskrift)

• Vägtrummor bör läggas så att 
vandringshinder för vattenlevande djur 
undviks. (Allmänna råd)

• Idé för tillägg i föreskriften: Bäckpassager skall 
utformas så att vandringshinder för vattenlevande 
djur undviks.



Vad innebär den nya 
vattenförvaltningen i skogen?

Regeringsuppdrag
• Följa klassificeringsarbetet
• Delta i framtagandet av ÅP
• Anpassning av åtgärder
• Se över regelverk och 

andra styrmedel
• Konsekvensanalyser av 

eventuella förändringar i 
regelverk och andra 
styrmedel

Redovisas den 31/3 2010



Exempel ur åtgärdsprogrammen
• Åtgärder ska genomföras av centrala myndigheter, 

länsstyrelser och kommuner
• Förändringar i juridiska styrmedel

 ” Skogsstyrelsen behöver, i samråd med 
Naturvårdsverket och Fiskeriverket, ta fram 
underlag och utveckla föreskrifter och/eller andra 
styrmedel för ändamålsenliga skyddszoner och andra 
skyddsåtgärder intill vattenförekomster så att god 
kemisk status och god eller hög ekologisk status 
bibehålls eller uppnås.”



Exempel på åtgärder i skogen

Bäckpassager

Förebygg markskadorLämna skyddszoner Skogsbilvägar
Återskapa kantzoner
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