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 Verktyg (för styrning, planering, genomförande, uppföljning) 

 Kunskap 

 Kompetens 



Vattenförvaltningen i skogen 

• 2000 Ramdirektivet för vatten beslutas på EU-nivå. 

• 2003-2007 LIFE Forests for Water (Sverige, Frankrike, Skottland, 
Estland, Italien, Österrike) 

• 2004 Vattenmyndigheterna kommer på plats i Sverige och vattendirektivet implementeras i 
miljöbalken. 

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

• 2009 i december beslutas de första åtgärdsprogrammen. 

• 2011-2015 Projekt Vattenförvaltning 2015 med huvudsyfte att hålla 
samman vattenarbetet i skogen 
- Lägesbeskrivning november 2014 (SKS Meddelande 2:2014). 

 
 2015 i december skulle den andra omgången åtgärdsprogram ha beslutats. 
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Ur vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2009-2015. Gäller tillsvidare. 

 
 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. 
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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, Gemensam inlämningsfunktion för att underlätta 

markägarkontakter, tillgängliggöra planeringsunderlag m.m. 

 

Skogsbruket 

• Kompetensutveckling. 

• Implementera målbilder för god miljöhänsyn. 

• Utveckla rutiner, traktdirektiv m.m. 

• Utveckla miljöhänsynsuppföljningen. 
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Extern referensgrupp Vattenförvaltningen i skogen 2011-15 



Lägesbeskrivning av arbetet 
med skogslandskapets vatten 

6 

Publicerades i november 2014 



Några erfarenheter utifrån lägesbeskrivningen 

• 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 

utpekade som värdefulla eller har god status. 
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• 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. 
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Illustration: Martin Holmer 



Styrning och förvaltning av skogens vatten 

• Fortsatt arbete på Skogsstyrelsen med att utveckla styrmedel och arbetssätt med 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som en av flera drivkrafter. 

• Förvalta resultaten från Dialog om miljöhänsyn. Målbilderna för kantzoner, körning i 

skogsmark, inklusive överfarter, är viktiga att implementera i praktiskt skogsbruk. 

• Följ upp miljöhänsynen med koppling till målbilderna. 
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Illustrationer: Martin Holmer 



Styrning och förvaltning av skogens vatten, forts. 

• Fortsatt dialog mellan Skogsstyrelsen och skogsbruket på nationell, regional och lokal nivå 

om hur det går med implementering av målbilder och med hänsynen i praktiken. 

• Fortsatt arbete hos skogsbruket med fokus på att bibehålla en god vattenkvalitet samt att 

förbättra status till exempel genom att åtgärda vandringshindrande vägtrummor. 

• Fortsätta Skogsstyrelsens interna utvecklingsprojekt. Extern referensgrupp föreslås bli ett 

råd för skogliga vattenfrågor, där vi kan fortsätta diskutera utvecklingsfrågor m.m. 
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