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Vattenförvaltningen i skogen 

•  Regeringsuppdrag 2008-2010 – 
analysera vilka konsekvenser 
vattendirektivets införande kunde få för 
skogsbruket (SKS Meddelande 1:2010). 

•  Projekt Vattenförvaltning 2015 
- Lägesbeskrivning 2014 

 
 
 

 
 
 



Lägesbeskrivning av arbetet med 
skogslandskapets vatten 
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•  Skogsstyrelsen behöver, efter samråd med Havs- och 
vattenmyndigheten, 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. 



Skogsstyrelsen 
•  14 delaktiviteter – justera verktygslådan. 
•  Projekt Dialog om miljöhänsyn, bl.a. målbilder för god hänsyn till 

mark och vatten, utveckla ny miljöhänsynsuppföljning. 
•  Projekt En dörr in, underlätta för markägare med kontakter, 

planeringsunderlag m.m. 

Skogsbruket 
•  Kompetensutveckling 
•  Implementera målbilder 
•  Utveckla rutiner, traktdirektiv m.m. 
•  Utveckla miljöhänsynsuppföljningen. 

 
 
 

 
 
 



Några slutsatser 
•  Utveckling av verktyg och arbetssätt utifrån vattenförvaltningens 

krav bidrar till att stärka arbetet med de skogliga vattenfrågorna i 
allmänhet, sådant som relaterar till miljökvalitetsmålen och 
andra samhälleliga krav. Den största förändringen i och med 
vattendirektivets införande och arbetet enligt 
vattenförvaltningens krav är att fokus ligger på att förbättra de 
vatten som inte är värdefulla eller har god status. 

 
 
 

 
 
 



Några slutsatser 

•  Drivkraften för att utveckla arbetet med vattenfrågorna hos 
skogsbrukets aktörer går bland annat att finna i en vilja att 
uppnå nationella miljökvalitetsmål, skogliga miljömål, att värna 
vattenlevande arter och att utföra ett bra jobb. 

 
 
 

 
 
 



Några slutsatser 
•  Utveckla miljöövervakning och uppföljning i skogslandskapets vatten 

för att förbättra kunskapsunderlaget. Ett sådant arbete behöver 
genomföras tillsammans med bland annat Havs- och 
vattenmyndigheten och i samråd med en extern referensgrupp 
motsvarande den som finns för projekt Vattenförvaltning 2015. 

 
 
 

 
 
 



Vattenarbetet i skogen - framåt 
•  3 av 14 delaktiviteter ej slutförda – underlag vattenskydds-

områden, strategi för prioritering av åtgärder, utveckla 
miljöövervakning av skogsvatten. 

•  Målbilder för god hänsyn och fortsatt dialog. 
•  Fortsatt utveckling av miljöhänsynsuppföljningen. 
•  Fortsatt utveckling av tillsynsarbetet – helikopterinventeringar, 

systemtillsyn m.m. 

 
 
 

 
 
 



Länkar 
http://shop.skogsstyrelsen.se/sv/
publikationer/meddelanden/
skogslandskapets-vatten-en-
lagesbeskrivning-av-arbetet-med-
styrm.html  
 
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-
bruka/Skogsbruk/Skota-skog-/God-
miljohansyn/  
 
 
 

 
 
 


