
Skogen och vattenförvaltningen
å å• Några utgångspunkter för skogliga 

vattenfrågor:g
– Skogen utgör stor andel av landarealen, 

långa sträckor där skog och vatten mötslånga sträckor där skog och vatten möts
– Extensivt brukande jmf med annan 

markanvändning (ca 5% årlig åtgärdsareal)markanvändning (ca 5% årlig åtgärdsareal)
– Långa tidsperspektiv
– Väldigt många beslutsfattare (400 000 )
– Begränsad kunskap om åtgärders effekterg g



R d i t i dRedovisat regeringsuppdrag

• Skogsstyrelsens regeringsuppdrag:
– I samråd med andra följa arbetet medI samråd med andra följa arbetet med 

klassificering och delta i arbetet med 
åtgärdsprogrammenåtgärdsprogrammen

– Analysera behov av och lämna förslag till 
förändringar av lagar och andra styrmedelförändringar av lagar och andra styrmedel

– Bedöm konsekvenser av förslagen för 
k b kskogsbruk

– Redovisat 31 mars, Meddelande nr 1  2010



Skogen och åtgärdsprogrammen

• Åtgärder till Skogsstyrelsen i 
åtgärdsprogrammen:åtgärdsprogrammen:
– Skogsstyrelsen behöver, efter samråd med 

NV och FiV ta fram underlag och utvecklaNV och FiV, ta fram underlag och utveckla 
föreskrifter/andra styrmedel för 
ändamålsenlig skyddszoner och andraändamålsenlig skyddszoner och andra 
skyddsåtgärd intill vattenförekomster så att 
god kemisk status och god eller höggod kemisk status och god eller hög 
ekologisk status bibehålls eller uppnås



Skogen och åtgärdsprogrammen
– Årlig rapportering av åtgärder för att 

säkerställa att miljökvalitetsnormerna 
uppnås. Påbörjas 2011.

– Medverka (”efter samråd”) i NV:s utredning ( ) g
om förbättrat kunskapsunderlag för att 
utveckla föreskrifter/andra styrmedel y
angående prioriterade ämnens och de 
särskilda förorenande ämnenas förekomst 
och effekter



ÅÅtgärder och slutsatser

– Generella åtgärder för ökad medvetenhet, 
motivation och kompetens bedöms mer p
effektiva än detaljstyrning

– Miljöhänsynen till vattenmiljöer behöver bliMiljöhänsynen till vattenmiljöer behöver bli 
bättre med funktionella skyddszoner och 
begränsning av körskadorbegränsning av körskador

– Vi behöver mer kunskap om förebyggande 
åtgärder och olika skogsbruksåtgärdersåtgärder och olika skogsbruksåtgärders 
effekter på vattenmiljöerna



ÅÅtgärder och slutsatser

– Översyn av föreskrifter och allmänna råd 
till 30 § SvL, beräknas klar 31 mars 2011 § ,
(underlag från regeringsuppdraget,  inte enbart vattenfrågor)

– Stort behov av utbildning/rådgivning inom 
vattenfrågor, (flera olika målgrupper i skogsbruket)

– Uppföljning och inventeringar behöverUppföljning och inventeringar behöver 
utvecklas ang hänsyn till vattenmiljöer

– Ekonomiskt stöd för aktiva åtgärder för– Ekonomiskt stöd för aktiva åtgärder för 
förbättrad vattenkvalitet



ÅÅtgärder och slutsatser

– Vi behöver utveckla samverkan mellan 
myndigheterna och med skogssektornmyndigheterna och med skogssektorn

– Samlad uppföljning och analys av läget 
senast 2014 (inför nästa vattenförvaltningscykel)senast 2014 (inför nästa vattenförvaltningscykel)

– Genomgående resursbrist för 
tbild i / åd i i l till i t iutbildning/rådgivning, lagtillsyn, inventering 

och uppföljning samt ekonomiskt stöd till 
t i åt ä drestaureringsåtgärder


