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Water Management in Baltic Forests

WAMBAF-projektets syfte är hantera problem med 

vattenkvalitet i samband med skogsbrukets åtgärder.



WAMBAF-

projektet

(2016–2019) 2,9 M€

Särskilt fokus på 

vattenkvalitet, läckage av

näringsämnen och giftiga

ämnen (t ex kvicksilver). 

WAMBAF arbetar med tre

huvudfrågor med betydelse

för vattenkvalitén: strand-

nära skogar, dikning och 

bäverdämmen.

https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/projekt/wambaf/
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/wambaf/riparian-forests-svenska.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/wambaf/dikning-i-skog-svenska.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/wambaf/baver-svenska.pdf


Bävern runt Östersjön

Halley et al. 2013

Från att under en period ha varit 

helt utrotad i östersjöområdet har 

den europeiska bävern under 

1900-talet återkommit till större 

delen av sitt utbredningsområde.

Vad innebär det för biologisk 

mångfald, ekosystem och 

vattenkvalitet?

Vilka problem medför bäverns 

expansion i olika områden?



Bäverns återkomst i Sverige

Bävern utrotades på 1870-

talet. Totalt 80 bävrar från

Norge infördes mellan1922 

och 1939.

2015Introduktioner

Leipikvattnet



Ekologisk 

ingenjörsart

• Fäller träd

• Påverkar skogens struktur

• Bygger bohålor/hyddor

• Lagrar föda i vattnet –

tillför näring

• Dämmer rinnande vatten

Foto: Max Kleemann



Ekologisk 

ingenjörsart

• Påverkar vattenflödet och 

transport av material

• Skapar våtmarker och 

därmed nya 

successioner

• Bidrar till en 

mosaikstruktur i 

skogslandskapet



Ekologisk ingenjörsart

 Förändrar livsmiljön för:
 Vatten- och landväxter
 Bottendjur och plankton
 Fisk

 Skogs- och 
våtmarksfåglar

 Groddjur
 Fladdermöss
 Små  markdäggdjur



Bäverns 

positiva 

effekter

• Produkter – päls, kött och bävergäll 

• Ökning av biologisk mångfald

• Ekosystemtjänster – skapa våtmarker, 

stoppa sedimenttransport

• Turism – bäversafari 

• Jaktturism – sälj-jakt

• Utbildning och rekreation för allmänheten



Bäverns negativa 

effekter

• Överdämning av skog

• Fällning av skog

• Överdämning och raserande av 

vägar

• Grävande i dammar och kanaler

• Skador på betfält etc

• Förödelse i fiskodlingar

• Hindrande av fiskuppvandring

• Ökning av predation på öring 



Hur påverkas vattenkemin av bäver?

Bäverdammar påverkar framförallt halter av organiskt kol, 

kvicksilver och sediment, samt hydrologiska förhållanden.

När det gäller fosfor var yngre dammar en källa för fosfor i 

systemet, medan äldre dammar höll kvar det. Äldre dammar 

kan generellt bidra till att minska transport av näringsämnen i 

vattensystemen.

Ecke et al 2017

Environmental Research 

LettersMer 

nedströms

Mer 

uppströms

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa8979


Hur påverkas vattenkemin av 

bäver?

Yngre dammar var också en 

källa för kvicksilver, särskilt 

metyl-Hg.

Levanoni et al. 2015

Environmental Science & 

Technology
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http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5b03146


Fältverksamhet i WAMBAF

Befintliga data kompletteras med mätning i fält vid ett antal platser i

vattendrag med bäver. 

Ett mål är också att visa vilken effekt rivning av dammar har på miljön.

Vattenprover analyseras med avseende på: 
Total- (THg) och metylkvicksilver (MeHg), fosfor (totalt och fosfat), kväve (totalt, ammonium och 

nitrat/nitrit), pH, konduktivitet, alkalinitet, färg TOC, sulfat och klorid.

THg och MeHg mäts i organismer.

Rivning av damm i Lettland. Foto Joel Segersten & Edgars Jurmalis



Verktygslåda för förvaltning

av bäver kring Östersjön

En bäverhandbok, Beaver as a resource.

Riktlinjer för förvaltning av bäver. 

Beslutsstöd för att klassificera

bäverdammar.

Ytterligare studiematerial

– WAMBAF the movie.

Demonstrationsområden och kurser om 

bäverförvaltning och miljöövervakning.



Interaktioner

- Bäver och skogsdiken 

- Bävern bygger gärna dammar i 

skogsdiken och motverkar dräneringen

- Dikesrensning kan då innebära rivning av 

dammar.



Interaktioner

- Bävern fäller strandnära 

skog, särskilt lövträd.

- Den dämmer också över 

strandzonen med stående 

död ved som resultat. 

- I successionen efter 

bäverns inverkan skapas 

på sikt en ny lövbård.

- Bäver och strandnära skog

Foto: Frauke Ecke



Tack för 

uppmärksamheten!


