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Våtmarker och vattendrag är livsviktiga för både produktion och naturvärden. De senaste årens vattenbrist
i delar av landet gör vattenfrågorna
ännu mer aktuella.
 Vattnet i skogen ger möjligheter för växter och djur

Text & foto: MATTIAS WESTERBERG

att leva samtidigt som skogen kan fortsätta producera
virke. Här ett dikat skogslandskap med små vatten.
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 Bäcken rinner

fram genom den
västgötska skogen
och ger liv åt mångfalden i dess närhet.

F

ÖR ATT FÖRSTÅ VATTNETS övergripande
roll i skogslandskapet besöker SKOGEN ekologen och
experten Lennart Henrikson som under många år har
arbetat med vattenfrågor på bland annat WWF Världsnaturfonden. Hans hemtrakter några mil söder om
Borås i sydvästra Sverige hör till de mer nederbördsrika
i landet. Dagen till ära faller regnet från en grå himmel
när Lennart Henrikson börjar berätta.
– Vattnet skapar våtmarker som delas upp i kärr och
mossar. Kärren får sitt vatten från sidorna och mossarnas vatten kommer uppifrån. Även sjöar och vattendrag
klassas ofta som våtmark.
Vattnet börjar sin resa genom skogslandskapet när regnet faller eller snön smälter. En del av det blir grund- och
markvatten för att sedan bilda ett utströmningsområde,
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 Bä ck i Brä nnered,
Vä stergö tland.

Kärr blir bäck – här
börjar Stångån.

”NÄR VATTNETS FRAMFART I SKOGSLANDSKAPET FUNGERAR SOM DET SKA
GER DET BÅDE MÄNNISKA, DJUR OCH
VÄXTER MÅNGA POSITIVA EFFEKTER.”

till exempel ett kärr. I kärret börjar den rännil som kommer att växa sig större och större för att bli en bäck eller å
och till slut mynna ut i havet. Utströmningsområdena är
extra känsliga. Det som händer där påverkar vattnet hela
vägen nedströms. De uppvisar också en hög mångfald av
arter och stora kärr anses vara extra viktiga.
– När vi diskuterar vatten är det mycket viktigt att
tänka i ett landskapsperspektiv. Ett ”vattenlandskap”
är ett stort område. Vattnet är alltid mer eller mindre
i rörelse och naturliga förändringar i och runt vattnet
förekommer kontinuerligt, berättar Lennart.
NÄR TERRÄNGEN ÄR BRANT rinner vattnet snabbare. När det
är flackt rinner det långsammare. Ibland rinner det rakt,
ibland kurvigt. Plötsligt bromsas det upp i en sjö eller ett

kärr. Senare kan farten bromsas av till exempel en
bäverdamm.
Block och död ved i vattnet skapar många olika livsmiljöer. Under vårfloden svämmar vattnet över och
orsakar på naturlig väg nya miljöer där gräs, buskar och
lövskog trivs och kantzoner bildas. Alla dessa naturliga
variationer ger våra våtmarker deras egenskaper.
– När vattnets framfart i skogslandskapet fungerar
som det ska ger det både människa, djur och växter
många positiva effekter. Våtmarkerna är naturliga
reningsverk för vårt dricksvatten. Människa och djur
får mat i form av fisk. Vi upplever nöje och rekreation.
Många arter är knutna till vattnet i sig och dess återkommande förändringar av landskapet. Våtmarkerna
fungerar som vattenreglerare och bromsar upp vattnet

 Två miljöer möts.
Grunt, forsande vatten
med stenbotten och
djupt, stillastå ende
med grusbotten.

 Ofta växer lövskog naturligt
närmast vattnet
och bidrar med
viktig variation.
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 Dikad granskog
i Vä stergö tland.

”OM DET FINNS RISK ATT VATTNETS
NATURLIGA RYTM I SKOGSLANDSKAPET
PÅVERKAS AV EN AKTIVITET ÄR DET
VIKTIGT ATT STANNA UPP OCH HITTA
LÖSNINGAR.”
LENNART HENRIKSON

på sin resa genom landskapet. Det är även en viktig produktionsfaktor.
När vattnets naturliga kretslopp förändras ändras
också förutsättningarna och effekterna. Olika fördämningar – vanligast är vattenkraften – skapar den största
inverkan på vattnets naturliga kretslopp i skogslandskapet. Ovanför dammen bildas en sjö och nedanför
skapas en onaturlig vattenföring. De naturliga topparna
och dalarna i flödet upphör.
Sett över ett år blir det ett jämnare flöde. Vattnet
släpps på när det är kallt på vintern och husen behöver
värmas eller när industrin behöver energi på dagtid. Den
naturliga rytmen på översvämningar sätts ur spel och
därmed minskar artrikedomen.
Samtidigt blir vattendraget fyllt av vandringshinder.
– NÄR DE NATURLIGA VATTENREGLERARNA i vattensystemet

förstörs, bland annat genom dikning, ökar vattnets fart
genom landskapet, vilket medför ökad risk för bland
annat slamtransport. Det är ett av de största problemen
för skogens vattendrag, bland annat kan det leda till att
öringen får problem med sin föryngring. Även förmågan
att rena vatten och behålla näringsämnen påverkas. I
stället försämras vattenkvaliteten, övergödningen ned-

 Vägen över mossen
kan utgöra ett vandringshinder för vattnet.
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 Ett sandigt bottenparti är en viktig variation i vattenmiljöerna.
Död ved bidrar också
till dem.

ströms ökar och vattendrag växer igen, säger Lennart.
Han berättar vidare att i ett förändrat klimat kan vi
förvänta oss högre temperaturer med längre torkperioder. Samtidigt kan mer regn falla under kortare tid. Om
våtmarkernas förmåga att hålla kvar och bromsa vattnet
i skogen försvinner på grund av till exempel dikning
ökar risken för kostsamma översvämningar av samhällen nedströms. Samtidigt får skogen uppströms
sämre förmåga att behålla vatten under de allt längre
torrperioderna, vilket kan leda till torkstress på träd
och annan växtlighet.
NÄR EN VÅTMARK OMGES av områden där skogen har försvunnit, till exempel en föryngringsavverkning,
påverkas våtmarkernas möjlighet att fungera naturligt
och leverera nyttigheter för människor, djur och växter.
Bland annat ökar risken för näringsläckage och slamtransport. Även körskador i samband med avverkningen
kan störa den naturliga balansen på samma sätt. Körskador ökar även risken för utlakning av kvicksilver.
– Om det finns risk att vattnets naturliga rytm i skogslandskapet påverkas av en aktivitet är det viktigt att
stanna upp och hitta lösningar för att bevara de naturliga egenskaperan, avslutar Lennart.

60 000
… mil vattendrag rinner
genom Sverige.
40 000
… mil av dem finns
i skogarna.
80 000
… mil diken finns
i landet.
2 MILJONER
… hektar mark är dikad
– minst.
5 PROCENT
… av vattnen är så kallade urvatten, det vill säga
opåverkade.
25 PROCENT
… är så kallade naturvatten, det vill säga
obetydligt påverkade.
70 PROCENT
… är tydligt påverkade,
så kallade kulturvatten.

 Ett parti med
stora stenar utgör
en viktig variation
i vattendragets
olika miljöer.
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FÖRSTA
EKOPARKEN
GAV EKO
Ekopark har blivit en populär form
för att kombinera skogsbruk och
naturskydd. I ur-ekoparken på
Omberg jobbar man bland annat med
att öka andelen löv. Stefan Bleckert
berättar mer om projektet.
Text & foto: MATTIAS WESTERBERG
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U

TSLÄNGT MELLAN VÄTTERN och
Östgötaslätten ligger Omberg. Berget
liknar inget annat i sin platta omgivning och bjuder på
en enorm artrikedom och häftiga miljöer. Därför har
Sveaskog som äger en del av marken på berget inrättat
vad man kallar en ekopark här, ett frivilligt avsatt område där naturskydd kombineras med produktion.
Stefan Bleckert som är naturvårdschef på Sveaskog
och hans kollega Olof Johansson hade i början av 2000talet tagit del av finsk landskapsekologisk forskning som
visade att det behövs stora områden för att få populationer att bevaras.
– Med den kunskapen myntade vi ordet ekopark som
skogligt begrepp och presenterade ett nytt sätt att arbeta
med hänsyn för Sveaskogs styrelse, minns Stefan. Förslaget accepterades och ett gediget urvalsarbete för att
hitta ett lämpligt område påbörjades.

OMBERG VAR DET OMRÅDE som stack ut mest när det gäller
antal arter. På bergets kalkrika mark möts flera skogsekosystem som tillsammans skapar en unik miljö och
2003 presenterades området som företagets första ekopark. I dag har Sveaskog över 150 000 hektar skog i 37
ekoparker. Numera finns även privata markägare och
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 En av pelarsalarna
med silvergran som
har blivit en omtyckt
rekreationsskog för
besökare att vandra i.

andra företag som har anammat idén, även om utformningen och namnet kan variera. Sveaskog ser gärna att
de har samma definitioner och arbetssätt, men det är
inget krav då begreppet är fritt att använda.
Den övergripande biologiska målsättningen för ekoparkerna är att skapa en fristad för hotade arter, där de
har gott om plats och möjlighet att utvecklas.
– En ekopark måste vara minst tusen hektar stor och

 Skapade luckor i
granskogen ska gynna lövträden.

 Delar av det gamla
granplantaget har
omvandlats till öppna betesytor.

 Även i de delar av
ekoparken där produktion bedrivs vill man
gynna löv och några
områden har hägnats.

 Vid grangallring
gynnar man lövträden
för att öka deras andel
i ekoparken.
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SKILLNAD PÅ SKYDD
OCH SKYDD
Det finns en rad olika typer av skydd för områden med
höga naturvärden, både tvingande och frivilliga. En del
är beskrivna i lag, andra kan vara enskilda aktörers egna
former för frivillig avsättning. Begreppen kan vara svåra
att sära – här reder SKOGEN ut de viktigaste.
 En stor mängd

ekar har friställts,
bland annat cirka
400 gamla ekar.

 Längs flera vägar har
man skapat upp till 30
meter lövalléer mellan
väg och granskog.

”GENOM ATT ÖKA ANDELEN LÖVTRÄD – BÅDE SOM SOLITÄRER I BETEN OCH I ORÖRDA
SKOGSOMRÅDEN – VILL VI SKAPA ETT FRAMTIDA LJUST LANDSKAP FULLT AV LIV.”

minst hälften av skogsmarken ska vara avsatt till naturvård. Ekologin ska styra över de ekonomiska intressena,
berättar Stefan.
På Omberg har Sveaskog och Skogsstyrelsen ett 50årigt naturvårdsavtal anpassat till ekoparken, vilket
bland annat innebär att Sveaskog måste följa vissa
riktlinjer i den aktiva skötseln och att det inte utgår
någon ekonomisk ersättning. Varje år träffas Sveaskog,
Skogsstyrelsen och länsstyrelsen för att dra upp riktlinjerna för arbetet på berget.
– EN AV DE STORA MÅLSÄTTNINGARNA för Omberg är att vända

på trädslagsfördelningen. Berget är en gammal skogsbruksskola och det finns många monokulturer av gran
och silvergran. Genom att öka andelen lövträd – både
som solitärer i beten och i orörda skogsområden – vill
vi skapa ett framtida ljust landskap fullt av liv. Samtidigt
ska det få finnas kvar en del områden med grannaturskog, berättar Stefan.
Han tillägger att andra viktiga åtgärder är att aktivt
skapa död ved och återskapa våtmarker.
Inom de områden som har klassningen produktionsskogar ska den generella hänsynen uppgå till minst
30 procent. Den sociala hänsynen varierar mellan ekoparkerna och skräddarsys från fall till fall.
– Det har krävts mycket kreativt tänkande, då vi ska
skapa en ny framtid för naturen på Omberg, konstaterar
Stefan. Vi har arbetat utifrån de kartläggningar av landskapet som har genomförts. Bland annat hittade vi 400
gamla ekar och 800 framtidsträd av ek som har friställts.
Vår målsättning är att det ska finnas 5 000 ekar.
Andra exempel på åtgärder är att skapa rena lövnatur-
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skogar genom att gran gallras bort i områden med hög
andel löv. Luckor i befintliga barrbestånd skapas och får
självföryngras med löv. Längs vägarna har tio till trettio
meter breda alléer skapats där granen har avverkats och
lövskogen gynnats. Både stormar och granbarkborren
har hjälpt till med den här omställningen, särskilt i
branta områden.
Dessutom har gamla diken lagts igen och de översilande markerna släppte snabbt upp bland annat orkidéer.
– Även i produktionsskogarna ska föryngringarna
domineras av lövskog, säger Stefan entusiastiskt. Många
områden hägnas och planteras med diverse lövträd, ofta
ek och björk men även andra arter. För att ytterligare
påskynda ett ökat lövinslag ska vi prova att skapa luckor
i grangallringar där lövet får en chans att växa till sig.

BIOTOPSKYDDSOMRÅDE Beslutas av Skogsstyrelsen när det rör
sig om skogsmark. Beslutet gäller för all framtid och markägaren
får full ersättning för de begränsningar i brukandet som skyddet
medför. Ett påslag på 25 procent på värdet av skogen görs också.
CERTIFIERING Skogsbrukare som är certifierade enligt FSC eller
PEFC åtar sig att använda fem procent av skogen för naturvårdsändamål.

2000-områden kan ägas av privata markägare eller av staten, men
ingen ersättning utgår förrän en myndighet skyddar området
genom att bilda naturreservat eller motsvarande.
NATURRESERVAT Bildas antingen genom att markägaren får
intrångsersättning och fortsätter äga området eller genom att
Naturvårdsverket köper det. Avtalet kan innehålla krav på informationstavlor, vindskydd m m. Vid bildande av naturreservat med
intrångsersättning får markägaren 125 procent av markens ekonomiska värde. Vid köp av mark 100 procent. Även kommuner kan
bilda naturreservat.

EKONOMISKA IMPEDIMENT Områden där det är olönsamt att
avverka skyddas ofta helt enkelt av de ekonomiska lagarna.

NATURVÅRDSAVTAL Tecknas mellan markägaren och Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen. Gäller max 50 år. Ersättningen beräknas på områdets virkesvärde minus avverkningskostnader
(s k rotnetto). För ett 50-årigt avtal blir ersättningen cirka
60 procent av rotnettot, för ett kortare avtal mindre.

EKOPARK Landskap med höga naturvärden där minst hälften av
ytan frivilligt skyddas som ren naturvård och resten kan brukas.
Instiftat av Sveaskog men kan tillämpas av andra markägare också.

NYCKELBIOTOP Skyddsvärd miljö där rödlistade arter förväntas
leva, även om de inte har hittats. Skyddas inte i lagen men får inte
avverkas enligt certifieringsregler.

FASTIGHETSAVTAL Naturvårdsavtal för hela fastigheter som har
en stor andel höga naturvärden.

SKOGSVÅRDSLAGEN Det är inte tillåtet att slutavverka på
impediment. Lagen ger även visst skydd åt ”hänsynskrävande
biotoper”. Även skyddszoner kring till exempel vattendrag omfattas
liksom skog som skyddas för att Sverige ska leva upp till artskyddsförordningen.

FRIVILLIGT SPARANDE Familjeskogsbrukare avsätter vissa
områden i sin skog för naturvårdsändamål. Ofta föreslås de i
skogsbruksplanen. I normal avverkning lämnas ofta hänsynsytor
i större utsträckning än lagen kräver, t ex kring vattendrag.

Källor: Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen m fl

LANDSKAPSPLANER Skogsbolagens landskapsplaner skyddar
vissa miljöer. Andra skapas genom t ex naturvårdsbränning och
återskapande av värdefulla biotoper.

KOMMUNIKATION OCH DIALOG är en viktig del av det praktiska

arbetet på berget. Stefan och hans medarbetare har kontinuerliga möten med olika privata aktörer som driver
turism i området. Det ordnas även exkursioner för allmänheten.
På Omberg har de stora pelarsalarna med silvergran
runt rastplatserna lämnats kvar. De har ingen större
betydelse för naturvården, men många människor upplever dem mäktiga att gå i.
– Även om omställningen på landskapsnivå tar lång
tid har vi genom våra uppföljningar redan märkt skillnader. Genom ett standardiserat och regelbundet arbete
jämför vi insekter och fåglar i ekoparkerna med referensområden utanför. Det är en ekologisk dröm att
få arbeta med alla ekoparkerna, konstaterar Stefan med
något lyriskt i blicken.

MÅNGFALDSPARK Landskapsavsnitt i SCA:s skogar som liknar
ekopark. Minst halva skogsarealen avsätts eller sköts för att gynna
natur- eller kulturvärden.
NATIONALPARK Mycket starkt skydd och ska bevara den finaste
naturen för kommande generationer. Staten måste äga marken vid
bildandet av en nationalpark. Naturvårdsverket gör det förberedande arbetet tillsammans med länsstyrelser och andra lokala aktörer.
Det är viktigt att den nya nationalparken har stöd i bygden där den
bildas. I slutänden är det riksdagen som bestämmer vilka områden
som blir nationalparker.
NATURA 2000 Ett nätverk av skyddad natur inom EU. Starkt
skydd. EU har listat skyddsvärda naturtyper och arter och medlemsländerna har uppdrag att skydda delar av dem. Länsstyrelsen
och Naturvårdsverket ger förslag till regeringen som beslutar vilka
områden som ska föreslås till EU som fattar slutligt beslut. Natura

 Ombergs västra väggar stiger brant upp från Vättern. Ekoparken
utgör ungefär en tredjedel av berget.
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