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”Skogens vatten ” 
en bok – en kampanj – en vilja  
 
 
 
 
 

 
 
Blå målklasser 
 
 
 
 
 

  

Vattenvård för ett rikt skogslandskap 



Med tanke på samhällets krav på vatten-
resursen, t.ex. EUs vattendirektiv 
 
Vår strategi för att leva upp till dessa nya krav är att arbeta aktivt 
inom ämnesområdet ”Skog och vatten”.  
 
Ett exempel på detta är att göra  
naturvärdesbedömningar och Blå målklassning  
av vattendrag inom skogsfastigheter. 



 

Med tanke på skogspolitikens  produktions- 
och miljömål 
 
Hög miljöambition i kombination med ökad skogstillväxt 
kräver en tydlig viljeinriktning och strategi för hur 
förvaltningen skall genomföras. 
 
Skogens vatten, är ett verktyg  
för att nå målet ett levande skogsvatten. 



Skogens vatten – ett skogägarinitiativ 

Landets fyra skogsägar-
föreningar vill med den 
nya boken roa, lära och 
stimulera skogsägare till 
en bra vattenhänsyn.  
 



av vem……..för vem? 

Skogsägare 

Entreprenörer 

Fältpersonal 

Myndigheter 

Ideella organisationer 

Skolor 

Allmänhet 
 

Stefan Bleckert 

Erik Degerman 

Lennart Henriksson 

Rolf Pettersson  



I boken finns mängder med perspektiv och 
kunskap om vatten t ex: 

folksjälen                     friluftslivet                          fåglarna                        åtgärderna 

Näcken lockar med sin 
förföriska fiol människor 
till det farliga vattnet. 

Vattnet sätter igång vår 
fantasi och leklust. 

Skogssnäppan trivs i 
skogens minsta 
våtmarker. 

Stockmattor används här 
som bro över en värdefull 
skogsbäck. 









Utbildningskampanj  
”Skogens vatten” 
 
• Utbildningspaket med 

studieförbundet Vuxenskolan 
 

• Naturvårds-/vattenombud 
cirkelledare 
 

• Pågår 2012-2014 



Blå målklasser 



 
 Blå målklassning innebär:  
 

att vattendraget värderas och att ambitionen 
för hänsyn till vattenmiljön anges med någon 
av fyra målklasser. 

 

I begreppet vattenmiljö innefattas även en 
ekologiskt funktionell kantzon.  

Blå målklasser har tagits fram i projekt 
”Levande skogsvatten” av WWF och 
skogsnäringen 

 

 

 

  



Kantzonenes  betydelse 
  
 
Energikälla   tillskott från omgivningen, löv och   
  död ved 
  
Livsmiljö    olika miljöer, flerskiktat, död ved 
  
Klimatanläggning    temp, ljus, mikroklimat 
  
Reningsverk    filtrerar partiklar, näring stab kant, 
     erosion 





Näringsfattig 

Näringsrik 

Brunvattensjöar 

Kemi 
Produktion 
Innevånare 
 



Energikälla ??? 



Energikälla ??? 

LÖV 



Funktionella grupper 
Olika roller/yrken 

 

Anpassningar 

Fästanordningar 

Syreupptagning 

Födosök 

Bäckslända     syrekrävande 
fångstnätbyggare 

massförekomst 

Nattslända 
 
husbyggare 

Nattslända 

Vattengråsugga 



Blå målklasser i Södra - Syfte och mål 

Använda ett redskap för att 
identifiera och hantera höga 
naturvärden 
 
Skapa intresse och öka kunskapen 
om vatten hos 
medlemmar/skogsägare, personal 
och entreprenörer 
 
Införa Blå målklasser som standard i 
Södras gröna skogsbruksplaner 



Blå målklasser, 4 st 

VG - vattenmiljö med generell vattenhänsyn 

VF – vattenmiljö med förstärkt vattenhänsyn 

VS - vattenmiljö särskilda vattenvårdsåtgärder 

VO - vattenmiljö som lämnas orörd 
 
 
 
 
 



  Virkesskogen Strövskogen 

Målklasserna i den gröna skogsbruksplanen 

Den oskötta naturvårdsskogen  Den skötta naturvårdsskogen 

PG 

K/PF 

 

 

 

 

NS 

NO 

PG-Produktion med generell hänsyn 
Ex, granskog med låga naturvärden 



Först naturvärdesbedömning NPK+ 
 

N = Naturvärdet 

P = Påverkan 

K = Känslighet 

+ = Plusvärde 

 

Därefter en klassning 

Hur Blå målklassning:  









  

 Den ambition för vattenhänsyn som normalt 
krävs enligt Skogsvårdslagen och certifieringarna. 

  
 Vattenhänsyn i VG: 

 Lämna och/eller utveckla funktionella kantzoner. 
Medelbredd av minst 5 -10 meter på var sida av bäcken.  

 Lämna eller skapa enstaka liggande träd i bäcken. 

 Kör ej närmare vattnet än 10 meter. 

 Planera överfarter till icke känsliga partier. 

VG  
Vattenmiljö med Generell vattenhänsyn 



 Förstärkt ambition för kantzonen, mängden död 
ved och hänsynen vid körning.  

  

 Vattenhänsyn i VF: 

 Utveckla förstärkta kantzoner. Medelbredd av minst 10-20 
meter på var sida.  

 Lämna eller skapa minst 8 bitar död ved per 100 meter 
bäck. 

 Kör ej i kantzonen.  

 Minimera överfarter – överfarter får endast ske med broar 
eller motsvarande 
 

VF  
– Vattenmiljö med Förstärkt vattenhänsyn  



  

 Vattenmiljöer med höga ambitioner i form av 
återskapande, nyskapande eller restaurering. 
Åtgärderna skräddarsys från fall till fall beroende 
på målet för vattenmiljön. 

  

 Vattenhänsyn i VS: 

 Lägga igen anslutande diken. 

 Återskapa våtmarker för fåglar. 

 Skapa lekbottnar för fisk. 

 Skapa fria vandringsvägar för fisk. 

 Lägga tillbaka stenar i bäckar, åar eller älvfåror. 

  
  

 

 

VS  
– Vattenmiljö med Särskilda åtgärder 



  

 Mycket höga ambitioner för känsliga 
vattenmiljöer och för de vattenmiljöer som 
kan få eller redan har höga värden. Ett 
område vars vattenmiljö utvecklas bäst genom 
orördhet. 

  

 Vattenhänsyn i VO: 

 Inga körningar eller överfarter. 

 Sträva efter att omvandla VO-området till ett 
skogsbestånd med NO-mål.  
 

VO  
– Vattenmiljö som lämnas Orörd 



Tidsplan 
 
Introduktion 
och tester  2011 
 
Justeringar 
i program 2012 
 
Utbildningar 2012 / 2013 
 
Införande 2013 



Vatten som skall ingå i Blå målklassning 
Förslag under testperioden.  

 

 

 
Ingår  
Avseende storlek 
Bäckar som är vattenförande under större delen av året, 
normalår 
 
Avseende  mänsklig påverkan och bäck/dike 
Bäckar som är rätade räknas som bäckar, tom kraftigt 
rätade 
 
Ingår inte  
T.ex. tegdiken, diken i mossodlingar.  
 









Södra arbetar vidare för ett rikt skogslandskap 

• Tydligare fokus på att minimera körskador vid vattenmiljöer, Södra 
och övriga skogsbruket står bakom gemensamma rutiner. 

 
• Förbättrad planering av avverkningar (traktdirektiv), använda 

markskonare, anpassa däckutrustning, rutiner vid överfarter.  
 

• Fortsatt marknadsföring av PEFC och FSC. 
 
• Utveckling av Grönt och Blått körkort. 

 
• Införa Blå målklasser i skogsbruksplaner 2013 

 
• Förtroendevalda och medlemmar deltar i studiekampanjen 

”Skogens vatten” med start 2012 och full utväxling 2013 och 2014. 
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