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”Skogens vatten ”- en bok – en kampanj 
 
 
 
Hänsyn vid vatten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

  



Blå målklasser 



 
 Blå målklassning innebär:  
 

• att vattendraget värderas och att ambitionen för 
hänsyn till vattenmiljön anges med någon av fyra 
målklasser. 

• ett redskap finns för att identifiera och hantera 
höga naturvärden. 

 

Blå målklasser har tagits fram i projekt ”Levande 
skogsvatten” av WWF och skogsnäringen 

I begreppet vattenmiljö innefattas även en ekologiskt 
funktionell kantzon.  
 

 

  





Kantzon bilds 



Kantzonenes  betydelse 
  
 
Energikälla   tillskott från omgivningen, löv och död ved 
  
Livsmiljö    olika miljöer, flerskiktat, död ved 
  
Klimatanläggning    temp, ljus, mikroklimat 
  
Reningsverk    filtrerar partiklar, näring stab kant, erosion 



Blå målklasser 
VG - vattenmiljö med generell vattenhänsyn 

VF – vattenmiljö med förstärkt vattenhänsyn 

VS - vattenmiljö särskilda vattenvårdsåtgärder 

VO - vattenmiljö som lämnas orörd 
 
 
 
 
 



  Virkesskogen Strövskogen 

De gröna målklasserna i den gröna 
skogsbruksplanen 

Den oskötta naturvårdsskogen  Den skötta naturvårdsskogen 

PG 

K/PF 

 

 

 

 

NS 

NO 

PG-Produktion med generell hänsyn 
Ex, granskog med låga naturvärden 



Blå målklasser i Södra - Syfte och mål 

Använda ett redskap för att identifiera och 
hantera höga naturvärden 
 
Skapa intresse och öka kunskapen om vatten 
hos medlemmar/skogsägare, personal och 
entreprenörer 
 
Införa Blå målklasser som standard i Södras 
gröna skogsbruksplaner 



Först naturvärdesbedömning NPK+ 
 

N = Naturvärdet 

P = Påverkan 

K = Känslighet 

+ = Plusvärde 

 

Därefter en klassning 

Hur Blå målklassning:  





Blå målklassning av bäcken som rinner  
genom Johanssons fastighet 
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9 
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Redovisning i planen 
 
1 Fastighetsnivå 
 
2 Linjeobjekt 
 
3 Avdelningsnivå 

VF 

VG 





Introduktion  och tester 



Landets fyra skogsägar-
föreningar vill med den nya 
boken roa, lära och stimulera 
skogsägare till en bra 
vattenhänsyn.  
 

Utbildningskampanj  
”Skogens vatten” – ett skogägarinitiativ 
 



Utbildningskampanj  
”Skogens vatten” 
 
• Utbildningspaket med studieförbundet 

Vuxenskolan 
 

• Naturvårds-/vattenombud cirkelledare 
 

• Pågår 2012-2014 



I boken finns mängder med perspektiv och 
kunskap om vatten t ex: 

folksjälen                     friluftslivet                          fåglarna                        åtgärderna 

Näcken lockar med sin 
förföriska fiol människor 
till det farliga vattnet. 

Vattnet sätter igång vår 
fantasi och leklust. 

Skogssnäppan trivs i 
skogens minsta 
våtmarker. 

Stockmattor används här 
som bro över en värdefull 
skogsbäck. 









 



Södras markskoningsgaranti 

• Förebyggande åtgärder 
- Bättre planering med hänsyn till markens bärighet och väderlek 
- Risning av basvägar, användning av markskonare och skotare 

utrustade med bärande band 

Skulle marken trots allt skadas faller 
markskoningsgarantin ut.  



Skogsstyrelsens målbilder för hänsyn – nästa 
steg i hänsynen? 

Hänsynskrävande 
biotoper 



Bättre kunskap och dataöverföring 

• Saknas totalbild över vattenskyddsområden med information om 
föreskrifter – vi behöver digital information i vårt arbete 
 

• Kvicksilver, mer kunskap behövs för utveckling av hänsyn 
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