
mark och vatten 

mark och  vatten

Många små vattendrag är vattenförande enbart un-
der snösmältning och en bit in på sommaren, samt 
under regnrika perioder andra delar av året. Övrig 
tid på året kan vattenfåran vara torrlagd förutom 
där det är mer koncentrerade grundvattenutflöden 
och höljor. Livet i dessa är inte detsamma som i 

vattendrag med vattenföring hela året, men arter 
som finns i systemet kan överleva torrare perioder 
genom att söka sig till grundvattenutflöden och 
djupare höljor. Kring sådana är det särskilt viktigt att 
säkerställa beskuggning. Målbildsbeskrivningarna 
kan tillämpas även vid temporära vattendrag. 

Exempel på källflödesområde där bäckfåran endast är vattenförande under delar av året.

Vattendrag som normalt inte är vattenförande året om
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Den övergripande målbilden som beskrivs för kant-
zoner bedöms vara tillräckligt god hänsyn för de fles-
ta sjöar och vattendrag. Ibland kan det vara önskvärt 
att utöka hänsynen och inkludera större områden 
kring exempelvis nationellt värdefulla vattendrag och 
vattendrag med förekomst av hotade stormusslor. 
Det kan handla om skogen i sluttningar omkring en 
hel bäckdal/bäckravin eller flacka översvämningsom-
råden för att bibehålla helheten kring ett sådant vat-
tendrag. Då sådana utökade kantzoner normalt ligger 
utanför målbilderna för god miljöhänsyn, så kan 
avsättningar av sådan skog ske genom biotopskydd, 
naturvårdsavtal eller genom skogsägarens egna frivil-
liga åtaganden. Vattentäkter och vattenskyddsområ-

den är också exempel där det i vissa fall kan krävas 
mer omfattande hänsyn än vad målbildsbeskrivning-
en som gruppen tagit fram anger. Särskilda regler 
för varje vattenskyddsområde anger då om särskild 
anpassning av skogsbruket krävs. 
I samband med föryngringsavverkning vid vatten 
med höga värden lämnas kantzon längs större delen 
av sträckan, oavsett kvalitet på kantzonen. Om 
behov finns av restaurering av kantzoner vid sådana 
vatten bör åtgärder utföras med stor försiktighet och 
helst i samband med röjning eller gallring. Det är 
lämpligt med samråd mellan verksamhetsutövare 
och myndighet vid åtgärder i anslutning till denna 
typ av vatten.

Hänsyn till vatten
Vatten med särskilt höga värden
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