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DIALOG

BLIR KUNSKAP BLIR

HANDLING
Från ord till handling. Ett myndighetsprojekt gav Sveaskog tydligare målbilder,
vilket ledde till utbildningar och i slutändan större kunskap ute på fältet.
Så här funkar hänsyn i praktiken.
Text & foto: MATTIAS WESTERBERG

D

IALOG OM MILJÖHÄNSYN var ett samarbete mellan

Skogsstyrelsen och olika intressenter inom skogsbruket som handlade om mål, lagkrav och uppföljning av miljöhänsyn. Ett resultat blev att de inblandade tog fram gemensamma målbilder för god miljöhänsyn.
Sveaskog var en av deltagarna i dialogen och när projektet avslutades 2014 började i stället det praktiska efterarbetet med att
utveckla målbilderna. När bolaget utvärderade hur väl man lever
upp till målbilderna konstaterade man att det fanns fem punkter
som måste förbättras. Det handlade om kantzoner mot sjöar och
vattendrag, överfarter över vattendrag och diken, hänsynskrävande biotoper, sociala hänsyn samt kulturmiljöer.
För att åtgärda bristerna bestämde sig bolaget för att öka
kunskapen hos personalen.
– För Sveaskog har dialogprojektet och företagets egen uppföljning av den lämnade hänsynen resulterat i en stor utbildningssatsning, berättar Stefan Bleckert som är naturvårdschef på företaget.
Utbildningen vänder sig till personer med en rad olika roller
inom skogsproduktionen.
– Nationellt har vi genomfört en hänsynsutbildning för
omkring tusen fältassistenter, grävmaskinister, maskinförare,
planerare med flera. Företaget har fokuserat på de fem hänsynspunkter där man har hittat störst brister inom den egna
verksamheten.

”FÖRETAGET HAR FOKUSERAT PÅ
DE FEM HÄNSYNSPUNKTER DÄR
MAN HAR HITTAT STÖRST BRISTER
INOM DEN EGNA VERKSAMHETEN.”

14 SKOGEN

SKOGEN VAR MED under en höstdag när denna nationella satsning
avslutades och de sista personerna inom marknadsområde Syd
utbildades i skogarna utanför Värnamo i Småland. Företagets egna
miljö- och naturvårdsspecialister ansvarade för kurserna. För att
alla deltagare skulle få likvärdig utbildning lade naturvårdschefen
Stefan Bleckert upp innehållet och hjälpte till att hitta pedagogiska fältobjekt på alla utbildningsplatser i landet.
Under utbildningen i fält fick deltagarna lära sig hur de ska agera
vid de fem huvudpunkterna och efter en heldag med övningar
avslutades den med ett skriftligt test. n
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1. KANTZONER MOT SJÖAR OCH VATTENDRAG
DET SKA ALLTID VARA en tio meter körfri zon
mot vattnet. Skogen ska restaureras när det är
nödvändigt. Om utströmningsområdet – det
vill säga områden där grundvattnet når
markytan – mot vattnet är större än tio meter
blir även förbudszonen mot körning större.
Den avverkning som sker ska gynna
hänsynen och syfta till att restaurera skogen.
Tall och lövträd, gärna al, ska gynnas och även
om granen aktivt ska avvecklas i kantzonen
kan enstaka exemplar växa kvar. Om maskinen inte når ska träden fällas manuellt.
Beskuggningen av vatten är viktig. Löv
och växtdelar som faller i vattnet blir mat
till insekter som i sin tur blir mat till fiskar.
Kantzonen är ett lämpligt område att ny-

skapa död ved på. Fäll gärna några stammar
rakt ut i vattnet.
Området har en mycket viktig funktion för
bland annat fågelliv, vattenorganismer och
friluftsliv. Zonen är även en ledlinje. Många
djur rör sig längs vattenmiljön. Skogen som
växer här motverkar näringsutlakning och
slamtransporter.
I dag är det vanligt att skogen är grandominerad ända fram till vattnet. Då är det
lämpligt att föryngringsavverka kantzonen
vid sista gallringen. Förhoppningsvis har det
då kommit upp olika lövträd när det är dags
att ta ner resterande skog.
Dessa regler gäller vid alla insatser under
skogens omloppstid. n

2. SOCIALA HÄNSYN

16 SKOGEN

3. KULTURMILJÖER

SVEASKOG ARBETAR MED tre begrepp av social

SVEASKOG HAR BÖRJAT ANVÄNDA kultur-

hänsyn – närskogar, upplevelseplatser/stigar
och friluftsområden. Vid alla ingrepp i sådana områden är dialogen och kommunikationen med närboende och berörda
intressenter mycket viktig.
De sociala värdena går generellt före
naturhänsynen här. Till exempel ska döda
träd som kan utgöra en fara plockas bort.
Området ska vara estetiskt vackert. Körskador får absolut inte förekomma och alla
avverkningsrester plockas bort. n

stubbar som standard vid avverkningar
för att markera lämningar av olika slag.
De ska tydligt markera att det finns
något här som vi inte ska förstöra.
Kulturstubbarna ska vara max 1,3 meter
i brösthöjd. Om höjden varierar är det
lätt att förväxla dem med högstubbar.
För Sveaskog är planeringsarbetet
före avverkningen mycket viktigt. Det är
planeraren som ska hitta lämningarna
och markera dem. Även kommunikationen är mycket viktig. Till exempel
ska markberedaren som kanske kommer
något år efter avverkningen få tydliga
instruktioner. Vid behov kontaktas
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
Ingen körning som kan skada en
lämning, är det som gäller. Sveaskog
ska inte begå lagbrott. Direktiven är
tydliga. Träd som kan blåsa omkull
och skada lämningarna avverkas och
allt ris plockas bort. n

4. ÖVERFARTER ÖVER
VATTENDRAG OCH DIKEN
INGET VIRKE FÅR LÄGGAS i vattendraget,
vattnet får inte nuddas. Bäckar och
diken behandlas på samma sätt. Det är
mycket viktigt att inte botten förstörs
och att det inte bildas slamtransporter
som riskerar att läcka ut i vattendragen
nedströms.
Planera de skogliga åtgärderna väl.
Om du måste korsa ett vattendrag, se
till att hitta överfarter som är smala
och har fasta kanter. Överfarter som
inte bryter vattenytan ska ordnas och
finnas kvar till senare skogsbruksåtgärder. De kan byggas av virke eller
så kan maskinlagen ta med sig till
exempel träbroar. Förhållningssättet
ska vara att det är förbjudet att köra
i bäckar. n
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5. HÄNSYNSKRÄVANDE
BIOTOPER
FÖR ATT GYNNA HÄNSYNSKRÄVANDE

biotoper i högre utsträckning –
främst på fuktiga marker – ska
planeraren ta ett steg tillbaka och
lämna de sista produktionsträden
som då får ingå i den hänsynskrävande biotopen. Sveaskog
ska generellt lämna den fuktiga
biotopen och dess närmaste
ytterkant helt utan åtgärd.

FYRA PUNKTER TILL
Utöver de fem högst prioriterade
punkterna som beskrivs på föregående sidor tog Sveaskog även
upp följande ämnen under hänsynsutbildningarna.
TIOTRÄDSREGELN För att bryta intrycket
av en stor, kal yta lämnar Sveaskog alltid tio
träd per hektar i föryngringsavverkningarna.
Ibland som solitärer, ibland i större eller
mindre grupper – gärna utställda på ett
varierat sätt. Träden ska vara minst 20
centimeter i diameter i brösthöjd och
växa tydligt avskilt från angränsande
skog. Man lämnar främst tallar, lövträd
och skadade träd, gärna också underväxten
i trädgrupperna.
KÖRSKADOR Allvarliga körskador får
inte förekomma. Planera körningen väl
och använd rismattor, träbroar och andra
hjälpmedel för att undvika skador.

18 SKOGEN

NATURVÄRDESTRÄD Sveaskog har
formulerat egna regler om vad som ska
betraktas som naturvärdesträd och lämnas
vid skogsbruksåtgärder. Det handlar bland
annat om ovanliga trädslag, särskilt gamla
träd, särskilt grova träd och träd med särskild karaktär, till exempel öppna brandljud
med exponerad ved, hålträd/bohål, risbon,
träd med tydliga kulturspår med mera.
BRYNET En övergångszon med starkt solexponerad mark gynnar floran och insekterna. Lämpliga trädslag är bland andra sälg,
rönn och ek. Skapa ett varierat område med
luckor. Gynna buskskiktet och nyskapa
gärna död ved, men tänk på att den inte får
falla ner på vägar, stigar eller odlingsmarker.
 Tallar som är 160 år och lövträd som är 100

uppvisar ofta karaktärer som grov skorpbark,
knotiga grenar, nedåtriktade grenvinklar, grova grenar och platta kronor. De klassas som
naturvärdesträd i södra Sverige och lämnas.

