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V A T T E N S A M L I N G       2012 

Möre Hotell i Torsås kommun den 1 juni 2012. 

                                                                                                    

Sammanfattning 

 

3 – Föreläsare Per-Erik Larsson (Södra)  

Små åtgärder i din skog ger renare vatten. Arbetet med Skogens vatten. 

Per-Erik L sammanfattar sin presentation i tre huvudpunkter som är…  

 

 Vattenvård för ett rikt skogslandskap. 

 ”Skogens vatten” är en bok, ett skogsägarinitiativ, en kampanj, en vilja, en 

handledning för vattenvård för ett rikt skogslandskap, ett verktyg utifrån skogs- 

politiska krav, samhällets krav och producenternas krav för att leva upp till samt 

arbeta och verka på ett aktivt sätt inom ämnesområdet ”skog och vatten”. 

 ”Skogens vatten” ingår i en utbildningsplan. 

 Blå målklasser är ett redskap för att identifiera och hantera höga naturvärden, en 

indelningsgrund och innebär att vattendrag värderas och att ambitionen för hänsyn till 

vattenmiljön anges med någon av fyra målklasser. I begreppet vattenmiljö innefattas 

även en ekologisk funktionell kantzon, vars uppgift är att fungera som energikälla, 

livsmiljö, klimatanläggning. 

 

”Naturvårdsbedömning av vatten”. Först görs en bedömning av naturvärdet=N, påverkan P, 

känslighet=K och +=plusvärdet. Därefter görs en klassning av VG-vattenmiljö med generell 

vattenhänsyn, VF-vattenmiljö med förstärkt vattenhänsyn, VS-vattenmiljö särskilda vatten- 

vårdsåtgärder och VO-vattenmiljö som lämnas orörd. Beroende på typ av skog, virkesskogen, 

strövskogen, den skötta naturvårdsskogen respektive den oskötta naturvårdsskogen så erhålls 

olika poäng. Tegdiken och diken i mossodlingar ingår inte, då de inte finns med på kartan. 

Södra arbetar för ett rikt skogslandskap genom att minimera körskador vid vattenmiljöer 

genom tydligare gemensamma rutiner, användning av markskonare, anpassad däckutrustning, 

rutiner vid överfarter mm 

 

Efter Per-Erik L föreläsning lämnar moderator Stellan H ordet fritt för frågor. 

Olof J betonar högskolornas vikt för att förmedla kunskaper och personlig kompetens till 

skogsbruket. Frågorna som rör sig kring regelverk så är det Jordbruksdepartementet som har 

det fulla ansvaret. 

Leif Lindberg ställer frågan driver Södra några storskaliga projekt för att hålla kvar vattnet 

uppströms i skogen? Vad gör Södra för att bromsa upp den alltmer snabba avrinningen av 

vatten från skogsområden uppströms till Kalmarsund och Östersjön till följd av de förändrade 
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klimatförhållandena? Svaret är att några sådana storskaliga projekt inte förekommer för att 

behålla vattnet kvar i skogsmarken. Däremot gör de allra flesta skogsägarna lite grand och på 

så sätt blir resultatet ändå ganska bra. Kunskapen förändras och utvecklas över tid. Dock är 

alla överens om att det skall finnas rätt mängd vatten i skogen vid rätt tillfälle.  

Karl-Johan Larsson ställer frågan om det är lämpligt att dämma diken i skogsmark? Svaret 

blir att många diken är gjorda alldeles i onödan och kan därför läggas igen. Detta bromsar 

vattnets väg mot kusten och därmed läckaget av humus. 

Jörgen Johansson hälsar alla, även de personer som inte har någon anknytning till Södra, 

välkomna till studiecirklar och kurs om Skogens vatten. 

Stellan H påminner deltagarna om att vattenhushållning är ett stort problem som bara 

accentueras med tiden och över årstidscyklerna och kännetecknas av för lite vatten på 

sommaren och alldeles för mycket vatten under vårvintern. Detta innebär att den mängd 

vatten och den vattenyta som de vattenlevande djuren har till sitt förfogande minskar. 

Vid pennan 

Karl-Gustaf Eklund 

Torsås Kustmiljögrupp 

 

 

 

 

 

 


