
WAMBAF
– Water Management in Baltic Forests

Eller “Vad finns i vattnet som inte skall vara där, 
och hur jobbar vårt projekt för att få bort det?“

Linnéa Jägrud, Skogsstyrelsen
Projektledare för WAMBAF



2

Östersjöns problem 

• Övergödning – för mycket näring

• Syrefria bottnar

• Top down effects

• Giftiga ämnen – urk!

• Med mera 

Vad finns i 
vattnet?
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Inte så bra! Vi 
behöver 
strategier och 
EU-program 
för att få igång 
projekt!
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En uppsjö av direktiv och strategier

• EU:s Östersjöstrategi

• Baltic Sea Action Plan 

• Selfoss-deklarationen

• Warsawa-delklarationen

• Barents Hav- Samarbetet

• EUs vattendirektiv



5

WAMBAF

Genom bättre hänsyn mot vatten i skogsbruk:
- Minska läckage av näringsämnen
- Minska mängden farliga ämnen (Kvicksilver)

Utbyte av kunskap
Dela erfarenheter

Tillämpad forskning med praktisk inriktning
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WAMBAF

• Nio partners 
• Fem länder 
• 17 tillknutna organisationer
• 2016-2019
• 2,9 millioner EURO
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Tre ämnen

• Dikessystem
• Bäverpopulationen
• Kantzoner
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Demonstrations-
områden

En demoyta per ämne 
och land

• Kantzoner
• Dikessystem
• Bäverpopulationer
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Demonstrationsområden

 > 600 deltagare från 6 länder
 19 olika tillfällen
 Skogsombud, skogsplanerare, beslutsfattare, jägare, 

myndighetsföreträdare, specialister, skogsförvaltare, lokala 
vattenorganisationer och så vidare.

 Visat på de verktyg som WAMBAF tagit fram
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Tre ämnen

• Dikessystem
• Bäverpopulationen
• Kantzoner
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Framtagna verktyg
- Dikessystem

• Guidelines

• En applikation till smarta 
mobiltelefoner
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Resultat
- Dikessystem

• Applikation fungerar inom demoområdena.

• Guidelines framtagna och publicerade, ligger

även till grund för vetenskaplig artikel i

LUKE:s regi.

• Ny metodik för kartering av diken påbörjad.

• Flödesschema för dikesrensning framtagen
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Tre ämnen

• Dikessystem

• Bäverpopulationen
• Kantzoner
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Framtagna verktyg
Bäver – population och konflikter

• Bäver som en resurs – en handbok snart

till tryckeriet

• Bäverdamverktyg Många är nyfikna och

vill veta mer

• Kvicksilver i relation till bäverdämmen
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Foto Frauke Ecke
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Resultat 
- Kvicksilver, (rackar´n så svårt)

• Tretton platser provtagna

• Över 600 prover (biota av
olika organismgrupper)

• Före, 3 veckor efter, ett halvår
efter och ett år efter
borttagande av dämme
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Resultat – bäver och kvicksilver

• Mercury also in other countries
• Methyl-mercury also in other countries, 

anaerob environment
• Factor in the catchment (forest type, % of 

mire, etc) varies greatly 
• In biotoa, most of the mecury is in Methyl 

mercury
• Mercury is above 20 ng/g (EUs limit)
• The older the better sink rather than 

source

 Kvicksilver och Metylkvicksilver i Baltiska länder och Polen

 Faktorer i avrinningsområdet (skogstyp, % av torv, etc.) har

stor betydelse

 I biotoa är det mesta kvicksilvret i Metylkvicksilverform (den 

farliga)

 Nivåerna är över 20 ng/g (EUs gräns)

 Gamla bäverdämmen en fälla för Metyl-Hg

 Nya bäverdämmen en källa för Metyl- Hg



Bra? Dåligt?
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Tre ämnen

• Dikessystem
• Bäverpopulationen

• Kantzoner
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Aktiviteter
Kantzoner

““

• Guidelines
• Ännu bättre 

markfuktighetskartor
• Blå Målklassning
• WAMBAF- the movie
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Aktiviteter - resultat

• Guidelines går i tryck
• Bas för vetenskaplig artikel i Skogforsks regi
• Markfuktighetskartor av mycket bättre kvalitet
• WAMBAF – the movie
• Blå målklassning
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Markfuktighetskartor
- resultat

• Bra kartor är A ovh O

• Kartor engagerar
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Aktiviteter – resultat 
Blå Målklassning 

• Skogsplaneringsverktyg för kantzoner
• Utvecklades av WWF Sverige

(Lennart Henrikson)
• Anpassat till Baltiska förhållanden
• Finland, Lettland, Litauen, Polen
• Manual finns på alla språk samt på

engelska.
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Blå Målklassning goes global
Från Baltikum till Ryssland
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RAGNAR SPROSS AND LINNEA JÄGRUD, SWEDEN. BOREAL 
FOREST PLATFORM WORKSHOP, JUNE 21 34



RAGNAR SPROSS AND LINNEA JÄGRUD, SWEDEN. BOREAL 
FOREST PLATFORM WORKSHOP, JUNE 21 35



36

Och från Ryssland till Chile…
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Det går inte att visa bilden.
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Förlängning av projekt? Tack för uppmärksamheten! 

Linnéa Jägrud, Skogsstyrelsen

linnea.jagrud@skogsstyrelsen.se

www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/

mailto:linnea.jagrud@skogsstyrelsen.se
http://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/
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