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Abstract 

Riparian buffer zones have become an established concept in the forestry industry, meant to preserve 

species richness, stabilize the shoreline, and prevent leakage of nutrients and sediments to forest 

streams and lakes. It is a common perception in the Swedish Forest Agency in Halland that the 

handling of buffer zones in the forestry industry is insufficient to protect the freshwater streams and 

lakes in the forest. This review attempts to assess the impact on riparian buffer zones in proximity of 

recently clear-cut forest areas in Fylleåns catchment basin. 25 different locations near clear-cuts by 

streams was randomly selected. These locations were examined when it comes to buffer zone width, 

composition of the zone, deforested parts of the zone, skidding in the zone or in the groundwater 

discharge area, and wind felled trees in the zone. The parameters were chosen based on targets for 

retention that were developed by SFA together with the forestry industry and other organisations. 

Of the total length along streams 76% had at least some width of buffer zone, while 24% was entirely 

lacking buffer zone. In the total buffer zone area within 10 metres from the stream, 39% was 

deforested. However, all of the deforested areas had consisted of planted spruce trees. Of the 

deforested area, 41% had been replanted with new spruce, indicating that it was not intended to 

become a buffer zone but would instead be deforested again in the future. Of the total stream length 

replanted with spruce, 64% was planted all the way down to the water. 

The existing buffer zones were mixed stands consisting mostly of spruce, both within 10 metres of the 

stream (44%) and further upland. Birch was the second most common tree, followed by pine. Skidding 

was common, occurring in 52% of the locations. The majority of track damages (58%) were in 

discharge areas within 10 metres from the water, 6% were within 10 metres that was not discharge 

areas, and 36% of track damages were in discharge areas further from the water. Wind felled trees was 

found in 88% of the localities, with a total of 164 wind felled trees. 8 of the sites had 63% of the total 

number of wind felled trees. The site with most trees felled had 17 of them, while most sites had only 

a fraction of the trees wind felled in the buffer zones. 

It is concerning that such a large proportion of the trees by the streams consisted of planted spruce, but 

encouraging that no significant amount of deciduous trees had been felled. Most of the deforested zone 

area (59%) had not been replanted with spruce, but it remains to be seen if it is allowed to form a 

buffer zone in the long run. Wind felled trees could pose a problem, but mostly in the thinner stands 

that seems more susceptible to wind. A smaller amount of wind felled trees can also benefit 

biodiversity in the zones. The frequent occurrence of skidding in wet areas is a clear sign that 

improvements are much needed. The targets for retention that were agreed upon by both SFA and the 

forestry industry are still fairly new. Hopefully they can decrease the magnitude of these problems in 

the future, and lead to better, more established buffer zones. 
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1. Inledning 
 

1.1 Kantzoner  

Strandzoner längs vattendrag och sjöar har oftast en betydligt högre artrikedom än områden längre 

bort från vattnet (Kuglerova m.fl. 2014; Naiman & Decamps 1997). Även lågt belägna områden som 

tar emot grundvatten från omgivningen innan det strömmar vidare ut i sjön eller vattendraget (så 

kallade utströmningsområden) har ovanligt hög artrikedom (Kuglerova m.fl. 2014; Jansson, 2007).  

Artsammansättningen i dessa kantzoner längs vattendrag och sjöar påverkas bland annat av 

återkommande översvämningar. Kantzonen påverkar också mångfalden i vattnet genom till exempel 

tillförsel av död ved samt löv och insekter (Jansson 2007; Naiman & Decamps 1997). Förhållandena i 

utströmningsområden påverkas av det omgivande grundvattnet som bland annat tillför kväve och 

höjer pH-värdet i utströmningsområdet (Kuglerova m.fl. 2014; Jansson 2007). 

Vegetationen i kantzoner och utströmningsområden stabiliserar marken och förhindrar erosion. 

Sedimenttransport förhindras också, antingen genom att sediment fysiskt hålls kvar eller genom att 

vegetationen saktar ner flödet i vattendraget genom till exempel rötter, grenar och döda träd i 

vattnet. Näringsämnen tas upp av kantzonens vegetation vilket förhindrar övergödning av vattendrag 

och sjöar (Naiman & Decamps 1997), även bekämpningsmedel kan till stor del tas upp av befintliga 

kantzoner (Naiman & Decamps 1997; Rasmussen m.fl. 2011). Det kan vara fördelaktigt att ha en 

skiktad kantzon med något mått av aktiv tillväxt för att den ska vara så effektiv som möjligt när det 

gäller att förhindra näringsämnen och sediment från att nå vattnet (Gundersen m.fl. 2010).  

Enligt Gundersen m.fl. (2010) rekommenderas generellt en kantzonsbredd på minst 20-30 meter för 

att gynna biologiska och hydrologiska funktioner. Både för att bevara artsammansättningen och för 

att mildra större temperaturskiftningar i vattendrag så behövs det en intakt skuggande vegetation vid 

vattendraget (Johnson & Almlöf 2016). Kantzoner kan fungera som en tillflykt för arter i närliggande 

habitat under tillfälliga störningar som till exempel torka, avverkning eller brand, i vissa fall kan 

zonerna också fungera som spridningskorridorer och migrationsvägar (Naiman & Decamps 1997; 

Gundersen m.fl. 2010). 

Det finns även argument för att en kantzon bör ha en mer variabel bredd beroende på 

omständigheterna på platsen. Till exempel har det diskuterats att man kan lämna smalare kantzoner 

på torrare ytor, medan utströmningsområden, både de fristående och de i anslutning till vattendrag 

och sjöar, bör lämnas med intakt vegetation. Körning med skogsmaskiner bör också undvikas i dessa 

områden eftersom det kan orsaka läckage av sediment, näringsämnen och kvicksilver till vattnet 

(Laudon m.fl. 2016). 

Kvicksilvret i skogsmarkerna kommer ursprungligen från nedfall av luftburna föroreningar. Det mesta 

av kvicksilvret stannar i marken tills det störs av till exempel skogsbruksåtgärder och börjar röra på 

sig. Vid störningarna kan kvicksilvret också genomgå en reaktion till att bli metylkvicksilver, vilket är 

en mer biologiskt aktiv form som lättare kan ackumuleras i fiskar och andra djur högre i 

näringskedjan. Omvandlingen till metylkvicksilver underlättas av syrefattiga förhållanden, som till 

exempel vid höjd grundvattennivå efter en avverkning och kompaktering av jordlager på grund av 

körskador (Bishop m.fl. 2009). Om kantzoner eller utströmningsområden drabbas av körskador är 

risken stor att metylkvicksilver läcker ut i vattendragen.  
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1.2 Bevarande av arter i kantzoner 

För att en kantzon ska fortsätta att fungera som ett habitat för fåglar krävs en betydligt bredare zon 

än 20 meter. Ju mer påverkan i en kantzon (till exempel genom plockhuggning), desto större 

påverkan på artsammansättningen av fåglar (Hanowski m.fl. 2005). Överlag verkar inte artantalet av 

fåglar ändras nämnvärt i en kantzon, däremot ändras artsammansättningen. Arter som kräver 

kontinuitet och skog opåverkad av kanteffekter (så kallad innerskog) minskar, medan generalister, 

arter som föredrar tidigare successionsstadier och arter som föredrar övergångshabitat ökar 

(Hanowski m.fl. 2005; Hannon m.fl. 2002). Om de flesta innerskogskrävande fågelarter ska klara sig i 

en kantzon behöver den vara mer än 100 meter bred. Om man räknar med att kanteffekter kan 

sträcka sig cirka 40 meter in i ett skogshabitat, så gör det att en stor del av en 100-meters zon blir 

påverkad. Till och med ett 200-meters område kommer vara otillräcklig för en del arter som kräver 

stora revir (Hannon m.fl. 2002). 

Mossor lider också av kanteffekter och ingrepp i kantzoner, vissa arter i en bevarad kantzon kan 

försvinna och ersättas av andra mer störningskänsliga arter. En skillnad är att mossor kan ha större 

fördel av kantzoner längs vatten jämfört med sparade habitat på torr mark på grund av det fuktiga 

mikroklimatet i kantzoner, som därmed kan öka deras överlevnadschanser (Hylander m.fl. 2002; 

Dynesius & Hylander 2006). Ju fuktigare kantzonen är, desto bättre verkar förutsättningarna för 

mossarter (Hylander m.fl. 2002). På grund av kanteffekter så anses den vanligast förekommande 

bredden på kantzoner (10-15 meter) vara otillräcklig för att uppnå en bevarandeeffekt på mossor 

(Hylander m.fl. 2002; Dynesius & Hylander 2006). 

Det finns både fiskar och musslor som är känsliga för föroreningar och grumligt vatten. De vill ha 

rinnande, syrerikt vatten och rena bottnar av grus och sten (Ring, m.fl., 2008). Öringen och 

flodpärlmusslan är exempel på sådana arter, och båda två kan påverkas starkt av ökad sedimentering 

i vattnet och ökat ljusinsläpp efter avverkning intill vattendraget (Österling & Högberg, 2013). 

 

 

Kantzon (cirka 1 m bred) bestående av björk, gran, klibbal och tall intill en avverkad yta.              FOTO: MATS CARLÉN 
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Överlag kan inte kantzoner ersätta till exempel innerskogsområden avsatta för artbevarande. 

Artantal kan vara oförändrat eller till och med öka i kantzoner intill avverkningar jämfört med 

ostörda områden, men detta verkar bero på att innerskogsarter ersätts av generalister och arter som 

föredrar gränshabitat. Det är också osäkert vad som händer i ett längre perspektiv eftersom de flesta 

studier har ett begränsat tidsspann. I ett längre perspektiv kan möjligen arter återkomma, eller så 

förloras ännu fler innerskogsarter och vissa generalister kanske också ger sig av om området 

förändras ytterligare (Marczak m.fl., 2010). 

 

1.3 Skogsvårdslagen 

Enligt skogsvårdslagen ska skador på mark och vatten till följd av skogsskötsel förhindras eller 

begränsas, och skadligt näringsläckage samt skadlig slamtransport till vattendrag, sjöar och 

utströmningsområden förhindras och vattenkvaliteten bibehållas eller förbättras. Inte heller 

bekämpningsmedel, oljor eller drivmedel får användas på ett sätt som skadar miljön. 

Skyddszoner med träd och buskar är till för att begränsa eller förhindra skadlig inverkan på 

intilliggande miljöer vid skogsskötsel och ska lämnas i sådan utsträckning som behövs för att skydda 

arter och vattenkvalitet. Grova träd, lövträd, samt bärande träd och buskar bör gynnas 

(Skogsstyrelsen – Skogsvårdslagen, 2017). 

 

1.4 Miljömålen 

Första gången som riksdagen beslutade om ett konkret mål med Sveriges miljöpolitik var i början av 

90-talet och resulterade i 14 miljöhot som Naturvårdsverket strukturerade arbetet kring. Sedan 

millennieskiftet har vi istället 16 nationella miljökvalitetsmål som vi ska försöka uppnå till 2020 

(Naturvårdsverket – Miljökvalitetsmålen). 

Flera av miljömålen kan direkt eller indirekt gynnas av bevarande och nyetablering av kantzoner, som 

till exempel ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, 

”Myllrande våtmarker”, ”Levande skogar”, samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

Varje år görs en regional uppföljning av miljömålen av alla länsstyrelser och Skogsstyrelsen där 

möjligheterna för att nå 13 av miljömålen bedöms (Regionala miljömål 2016). Denna uppföljning 

används sedan av Naturvårdsverket som sammanställer en nationell årsbedömning av alla 16 

miljömål. Var fjärde år görs dessutom en fördjupad uppföljning. 

Enligt uppföljningarna för 2016 och 2017 kommer knappt något miljömål att nås. Viktiga skogsmiljöer 

går förlorade och biologisk mångfald i skogen minskar. Sötvatten och hav påverkas för mycket av 

övergödning och för höga halter av bland annat kvicksilver, den ekologiska statusen för sötvatten är 

undermålig i stort sett i hela landet utom i vissa fjällområden (Miljömålen – Årlig uppföljning 2016; 

Miljömålen – Årlig uppföljning 2017). 

  

1.5 Målbilderna 

Projektet ”Dialog om miljöhänsyn” innebar att Skogsstyrelsen och skogssektorn, samt andra 

myndigheter och organisationer, diskuterade och försökte komma fram till en gemensam syn på vad 

bra miljöhänsyn innebär. Detta resulterade 2014 i nästan 50 olika målbilder som ska ge en praktisk 

vägledning för ett bra hänsynstagande vid skogsbruksåtgärder (Målbilder för god miljöhänsyn – 
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Skogstyrelsen.se). Målbilden för kantzon mot vatten fokuserar på zonens funktioner som till exempel 

beskuggning av vattnet samt filtrering av näringsämnen och sediment. Därför kan hänsynen se olika 

ut beroende på lokala förutsättningar. 

I regel ska befintlig vegetation av buskar och träd lämnas intakt i utströmningsområden som ligger i 

anslutning till sjöar och vattendrag. Utströmningsområden är områden där grundvattnet ligger 

väldigt nära markytan, vilket gör att området är vått och domineras av hydrofila arter som till 

exempel vitmossor. Även på ytor som inte hör till ett utströmningsområde bör träd och buskar 

lämnas om det behövs för att uppnå tillräcklig beskuggning av närliggande vatten. 

Om en skuggande kantzon bedöms som funktionell (en skiktad zon som till stor del består av lövträd) 

så ska den lämnas intakt, men om den till exempel består till stor del av kulturgranskog så kan viss 

röjning eller gallring utföras, i vissa fall kan kortare sträckor med gran avverkas helt, för att gynna 

uppkomst av lövträd. Dock får ingen gallring utföras i utströmningsområden i anslutning till vatten, 

och körskador i utströmningsområden eller inom tio meter från vatten får inte förekomma alls. 

Plantering eller markberedning inom 5 meter från vattnet är inte heller tillåtet. 

Behöver passage ske över ett dike eller vattendrag så ska i första hand befintliga vägar användas. 

Finns ingen befintlig väg så måste till exempel en virkesbro eller tekniska hjälpmedel som portabla 

stålbroar användas. Även på- och avfarter till bron måste skyddas från påverkan med till exempel 

grävmaskinsmattor eller granris. Ingen skada får ske på marken nära vattendraget eller på 

vattendragets botten, och överfarten får inte orsaka vandringshinder för fisk och vattenlevande 

organismer (Faktablad om målbilder för god miljöhänsyn – Mark och vatten). 

 

1.6 Syfte & frågeställningar 

Det är en allmän uppfattning på Skogsstyrelsen i Halland att den hänsyn som visas vid åtgärder i 

anslutning till vatten inte är tillräcklig för att nå upp till de funktionskrav som kan förväntas av en 

fungerande kantzon. 

Skogsstyrelsen genomför regelbundet uppföljningar av visad hänsyn vid till exempel föryngrings-

avverkningar. Den uppföljning som Skogsstyrelsen själva utför är på landsdelsnivå och därmed 

ganska storskalig. Detta gör det svårt att dra slutsatser om hur bra hänsynen är mot vatten på lokal 

nivå, något som Skogsstyrelsen i Hallands län skulle vara intresserade av. 

Som undersökningsområde valdes Fylleån. Fylleån anses av Länsstyrelsen vara det vattendrag i 

Halland som har högst biologisk mångfald, och huvudfåran är även ett Natura 2000 område 

(Länsstyrelsen, Bevarandeplan för Fylleån). Därför är det extra viktigt med fungerande kantzoner i 

detta avrinningsområde. 

Syftet med arbetet är att undersöka hur kantzoner utmed naturliga vattendrag i Fylleåns avrinnings-

område påverkats av avverkning intill vattendragen. 

 Hur har befintliga kantzoner påverkats vid en intilliggande föryngringsavverkning? 

 Hur fungerar återskapandet av kantzon i de fall där kulturgranskogar har avverkats intill 

vattendraget? 

 Har transporterna vid avverkning påverkat vattendrag eller kantzon? 

 Hur har den lämnade kantzonen påverkats av stormar? 
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2. Material och metoder 
 

2.1 Undersökningslokaler 

För att få fram passande undersökningslokaler gjordes en första GIS-analys för att hitta områden som 

avverkats inom 30 meter från ett vattendrag i Fylleåns avrinningsområde, och där avverkad areal är 

större än 0,5 hektar. Avverkningstillfället för undersökningslokalerna sträckte sig från 

avverkningssäsongen 2004/2005 till avverkningssäsongen 2014/2015. 

Områden som angränsade mot diken eller som hade en för liten yta mot vatten (mindre än 30 meter) 

sorterades bort. Även områden som hade en väg eller en fastighetsgräns mellan avverkningen och 

vattnet uteslöts. Denna sortering gjordes i GIS-program, där data om bland annat markfuktighet, 

höjd, fastighetsinformation och historiska kartlager användes framförallt för att skilja mellan äldre 

diken och naturliga vattendrag. 

Av de återstående 118 avverkade områdena slumpades det fram 25 undersökningslokaler med hjälp 

av en slumptalsgenerator (http://randomnumbergenerator.intemodino.com/se/slumptalsgenerator.html).  

 

2.2 Fältarbete 

Alla avstånd och arealer mättes med hjälp av GPS och mätverktyg i karta, samt med måttband i fält. 

Områdets totala längd mot vattendrag mättes. Ytor med lämnad kantzon inom 30 meter från 

vattendraget arealbestämdes och ritades in på karta, även trädslagsfördelningen och skiktningen hos 

kantzonerna skattades. Ytor inom 10 meter från vattendraget där det naturligt inte fanns någon 

trädförekomst arealbestämdes och ritades in på karta. 

Utströmningsområdet bedömdes och ritades in på karta upp till 30 meter från vattendraget. Ytor där 

grundvatten trängde upp i eller mycket nära markytan och som dominerades av hydrofil vegetation 

(som till exempel sumpmossor) räknades som utströmningsområden. 

Avverkade områden inom tio meter från vattendraget märktes ut på karta och delades in i avverkad 

kulturgranskog och avverkad kantzonsskog. Kulturgranskog identifierades som grandominerade, 

likåldriga bestånd. Övrig skog med större inslag av lövträd räknades som kantzonsskog. Det 

noterades också om området var återplanterat och i så fall med vilket trädslag. Antalet avverkade 

lövträd med minst 8 cm stubbdiameter inom tio meter från vattnet räknades, både i lämnad kantzon 

och avverkad yta. Det bedömdes också om de avverkats för att gynna intillstående naturvärdesträd, 

och noterades om stammen låg kvar eller inte.  

Längden på förekommande körskador noterades och delades in i tre grupper: körskador inom tio 

meter från vattnet i utströmningsområde, körskador inom tio meter på mark som inte är 

utströmningsområde, samt körskador i utströmningsområdet mellan 10 och 20 meter från 

vattendraget. Även antalet passager över vattendraget som lämnat körskador antecknades. Avtryck 

från band eller hjul räknades som en körskada. 

Träd inom 10 meter från vattnet som skadats eller fällts av vind och som var minst 8 cm diameter i 

brösthöjd räknades, det noterades också om de låg kvar eller hade tagits bort. 

En mer generell, kvalitativ bedömning av kantzonen gjordes baserad på en fälthandledning för 

uppföljning av hänsyn vid kantzoner från Skogsstyrelsen. Fälthandledningen baseras på de mål som 

finns beskrivna i målbilder för kantzon mot vatten. Kantzonen hamnade i någon av kategorierna ”Stor 

påverkan”, ”Liten påverkan”, eller ”Ingen påverkan” efter kriterierna i bilaga 1. För att skilja ut de fall 
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när kulturgranskog avverkats för att på sikt skapa en mer varierad kantzon gjordes också en 

alternativ bedömning där avverkad kulturgranskog inte räknades som påverkan så länge den 

avverkade ytan inte hade återplanterats med gran. 

 

 

 

3. Resultat 
 

3.1 Beskrivning av lämnade kantzoner 

Den sammanlagda ytan kantzon som lämnats vid avverkning inom 10 meter från vattendrag blev 2,8 

hektar, och den totala ytan lämnad kantzon upp till 30 meter från vattnet blev 4,4 hektar. Den totala 

längden mot vattendrag för alla undersökningslokaler blev 4738 meter. Detta skulle ge en 

genomsnittlig kantzon på 9 meters bredd över alla lokaler. 

Delade man in den totala sträckan längs med vattendragen i kategorier (figur 1), så fanns där någon 

sorts kantzon längs med 74% av den totala sträckan, medan 26% av sträckan helt saknade kantzon. 

Det var ganska vanligt (36%) med kantzon som sträckte sig längre än 12 meter ut från vattendraget. 

 

 

Figur 1: Den totala sträckan (4738 m) längs med vattendrag fördelat på kategorier för olika 
kantzonsbredder. 

 

Samtliga befintliga kantzoner bedömdes vara blandskog. Artsammansättningen hos kantzoner inom 

10 meter från vattendraget bestod till största delen av gran, följt av björk, sedan tall, och på fjärde 

plats klibbal (figur 2). Längre från vattnet minskade mängden klibbal medan andel ek och bok ökade 

något. Majoriteten av lokalerna (76%) bedömdes ha flerskiktade kantzoner. 
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Figur 2: Artsammansättningen som andel stammar hos trädskikt i kantzoner 

inom 10 meter från vattendraget. 

 

3.2 Avverkade ytor 

Inom en tio-meters zon från vattendrag var 23% av ytan avverkad och lämnad utan återplantering, 

10% av ytan var avverkad och återplanterad med gran på mark som inte var utströmningsområde, 

och ytterligare 6% yta utgjordes av utströmningsområde som var avverkat och återplanterat med 

gran (figur 3). Sammanlagt var alltså 39% av befintliga skogsområden inom 10 meter från vattendrag 

avverkade, och 41% av den avverkade ytan var återplanterad med granplantor. 

 

 

Figur 3: Andelen av en 10-meters zon längs alla vattendrag som var lämnad kantzon, avverkad 

och lämnad utan återplantering, avverkad och återplanterad med gran på mark som inte var 

utströmningsområde, eller utströmningsområde som avverkats och återplanterats med gran. 

 

Alla avverkade ytor hade varit kulturgranskog, i sällsynta fall med inslag av enstaka tallar. Inga 

avverkade ytor var återplanterade med något annat trädslag än gran. Majoriteten av de avverkade 

ytorna (60%) var utströmningsområden. Av de återplanterade sträckorna med gran längs med 

vattendragen så sträckte sig planteringen ända ned till vattendraget på 64% av sträckan (figur 4), och 

44%
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av den totala inventerade sträckan hade 16% avverkats och återplanterats med gran i direkt 

anslutning till vattendraget. 

 

 

Figur 4: Den totala återplanterade sträckan (1190 m) inom 10 meter längs med vattendrag fördelat 

på kategorier för avstånd från vattnet. 

 

Påverkan på lövträd förekom i 20% av undersökningslokalerna, sammanlagt hade 18 lövträd fällts. 

78% av träden hade lämnats i zonen, medan 22% hade avlägsnats. Tre av träden hade fällts för att 

gynna andra naturvärdesträd i zonen. 

 

3.3 Körskador 

Av de 25 undersökningslokalerna hade 13 lokaler någon förekomst av körskada. Totalt uppmättes 

182 meter körskador på alla lokaler sammanlagt och 58% av den totala längden körskador var inom 

10-meters kantzon som också var utströmningsområde. 36% var i utströmningsområde mellan 10 

och 20 meter från vattnet och 6% var inom 10 meter men inte i utströmningsområde (figur 5). På två 

lokaler förekom en körskada på grund av passage över vattendraget. 
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Figur 5: Fördelning av körskador på olika kategorier. 58% var i utströmningsområde inom 10-

meters kantzon, 36% var i utströmningsområde 10-20 meter från vattendraget, och 6% var 

inom 10 meter men ej i utströmningsområde. 

 

3.4 Vindfällda träd 

Vindfällda träd i kantzonen inom 10 meter från vattendraget förekom på samtliga undersöknings-

lokaler utom tre. Totalt noterades 164 omkullblåsta träd, vilket ger nästan 60 vindfällda träd per 

hektar kantzon inom 10 meter. Mängden vindfällda träd varierade dock stort mellan lokalerna: 8 av 

lokalerna stod för 63% av träden, och på en lokal hade 17 träd fördelat över hela zonen blåst ned. På 

övriga 17 undersökningslokaler hade bara en bråkdel av kantzonsträden blåst ned. 

Av det totala antalet vindfällda träd hade 27 stycken (16,5%) upparbetats (sågats av och forslats bort) 

medan resten hade lämnats kvar. 

 

3.5 Kvalitativ bedömning 

Den kvalitativa bedömningen av kantzonerna resulterade i att 28% av undersökningslokalerna hade 

”Ingen påverkan” på kantzoner, 24% hade ”Viss påverkan”, och 48% av lokalerna hade ”Stor 

påverkan”(figur 6). Med den alternativa bedömningen där kulturgranskog kunde avverkas så länge 

det inte återplanterades med ny granskog, så fick man istället resultatet att 48% av lokalerna hade 

”Ingen påverkan”, 12% hade ”Viss påverkan”, och 40% hade ”Stor påverkan”(figur 7). 

Figur 6: Bedömd påverkan på kantzoner i undersöknings-

lokalerna. 

 
Figur 7: Bedömd påverkan på kantzoner i undersöknings-

lokalerna, där avverkad kulturgranskog inte räknas som 

påverkan så länge det inte planterats nya granplantor. 
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4. Diskussion 

 

4.1 Kantzoner 

En betydande del av den totala sträckan längs vattendrag saknade kantzon (figur 1), och bredden på 

lämnade kantzoner varierade påtagligt.  På en del av sträckan var kantzonerna för smala för att ge 

någon godtagbar funktion, eller så saknades kantzon helt. Dock fanns det på en stor del av sträckan 

väl tilltagna kantzoner som nästan alltid sammanföll med större, opåverkade utströmningsområden 

som sträckte sig ut från vattendraget. Detta indikerar att det finns en grad av hänsynstagande till 

utströmningsområden, eller att åtgärder undviks på grund av risk för markskador och problem med 

framkomlighet.  

Gran var dominerande i befintliga kantzoner, följd av björk och tall (figur 2). Granens dominans beror 

sannolikt på att omgivningen oftast är en monokultur av granar vilket kan ge den ett försprång vid 

kolonisering av nya ytor i närheten. I många kantzoner skulle enstaka granar kunna avverkas för att 

öka andelen lövträd. Kantzonerna verkade också förhållandevis unga; bara ett fåtal zoner hade 

gamla, döda eller döende träd. Detta var visserligen inte helt oväntat eftersom miljöhänsyn som 

begrepp är förhållandevis nytt och en levnadsålder på ett träd kan vara flera hundra år. Den unga 

åldern på kantzonerna kan också ha gynnat granen eftersom en naturlig artsammansättning inte har 

haft tid att uppkomma. 

 

4.2 Avverkade ytor 

Av den totala avverkade ytan var 60% i utströmningsområde, och 59% av den avverkade ytan hade 

inte återplanterats (figur 3). Att bara en mindre del av återplanteringen hade skett i 

utströmningsområde indikerar att dessa områden lämnas till fri utveckling av mestadels lövträd och 

buskar, eller så planteras det helt enkelt ingen ny gran eftersom det kanske inte är ekonomiskt 

försvarbart på våtare marker. Kulturgran tenderar att klara sig dåligt på våta marker, och de är 

känsliga för översvämningar (Glenz m.fl. 2006). Bättre i så fall att låta naturligt föryngrade lövträd 

komma upp på platsen. Med tanke på att jag inte hittade någon yta med avverkad lövkantzon så 

kanske nya ytor med lövträd har en chans att få stå kvar i framtiden. 

41% av de avverkade ytorna hade återplanterats med gran, vilket kommer resultera i ny 

produktionsskog på ytan som troligen avverkas igen i framtiden. Det var också vanligast att man hade 

planterat gran ända ned till vattendraget (figur 4), vilket kan tyda på att man inte tänkt på begreppet 

kantzon över huvud taget. Inga ytor hade planterats med löv, så aktiva åtgärder för att få upp en ny 

fungerande lövkantzon verkar väldigt sällsynt. Dock hade ändå mindre än hälften av de avverkade 

ytorna återplanterats, vilket indikerar att man vill lämna ytorna till naturlig föryngring. 

Jag hittade inga avverkade lövkantzoner inom 10 meter från vattendraget på någon 

undersökningslokal, alla avverkade ytor hade varit kulturgranskog vilket var över förväntan. Antalet 

lövträd som avverkats i övrigt verkade också ganska lågt, sammanlagt 18 lövträd hade avverkats 

fördelat på 5 olika undersökningslokaler. De flesta av dessa (78%) hade lämnats kvar i zonen där de 

bidrar med död ved. Att inga lövkantzoner hade avverkats, tillsammans med att få lövträd överlag 

hade fällts, indikerar att idén att gynna löv i områden vid vatten har fått fäste inom skogsnäringen. 

 

4.3 Körskador 

Körskador förekom på över hälften av undersökningslokalerna och den övervägande delen av 

skadorna fanns i utströmningsområden inom 10 meter från vattendraget (figur 5), vilket sannolikt 
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beror på att så stor del av det befintliga trädskiktet vid vattendragen bestod av produktionsskog som 

man ville avverka.  Körskador var lite ovanligare i utströmningsområden längre från vattendraget, 

antagligen var det lättare att hitta fastmark att köra på runt dessa områden. Det finns inga bra 

ursäkter till uppkomna körskador: generellt så ska de motverkas så långt det är möjligt, men inom 10 

meter från vattendrag eller i utströmningsområde får de inte förekomma alls enligt målbilderna. 

Två skadliga passager över vattendrag hittades. Den ena verkade bero på en dåligt konstruerad 

övergång, den andra var med ett lättare fordon över en väldigt liten bäck där man verkade ha 

struntat i att vidta några åtgärder. Även mindre vattendrag behöver dock tas hänsyn till eftersom de 

kan ha stor påverkan på systemet längre ner. Denna sortens körskada har störst risk att ge negativa 

effekter: det skadar bottnen i vattendraget, och leder ofta till både slamtransport och läckage av 

näringsämnen samt tungmetaller till vattendraget. 

Man kunde ofta se att granris och grenar hade lagts ut för att köra på, men ofta i otillräcklig mängd. 

Dock hade körskadorna sannolikt varit ännu värre på många ställen utan de utlagda risspåren. Tyvärr 

verkar det som att man lägger ut granris tills det tar slut, sedan fortsätter körningen ändå utan att 

andra åtgärder vidtas för att förhindra körskador.  

 

4.4 Vindfällda träd 

Stormskador genom vindfällda eller avbrutna träd var vanligt i kantzonerna, 22 av 25 lokaler hade 

någon skada på grund av vind. Mängden vindfällda träd varierade dock kraftigt mellan olika 

områden, vilket kan ha flera förklaringar: både artsammansättningen och skiktningen i zonerna har 

sannolikt påverkat risken för vindfällda träd, även hur omgivningen ser ut samt hur gles zonen är kan 

ha betydelse. 

Eftersom majoriteten av zonerna bedömdes vara flerskiktade så kan man tycka att det borde minskat 

mängden skador. Tyvärr var ingen zon skiktad som till exempel ett naturligt uppkommet skogsbryn 

är: med yngre, kortare träd mot den öppna ytan och högre träd längre in. I stället var zonen mer 

slumpmässigt skiktad, där väldigt höga träd kunde stå alldeles intill det nu vidöppna hygget, och 

träden hade heller inte varit utsatta för vind under sin etablering. 

Gran och tall verkade vara de vanligaste träden att blåsa omkull och de är också generellt mer 

känsliga för vind än vad lövträd är, eftersom lövträden fäller sina löv på vintern medan barrträden 

har ett större vindfång året om. Granen har dessutom ett ytligt rotsystem. Allt detta bidrog sannolikt 

starkt till att vindfällda träd var förekommande på de flesta lokaler. I ett längre perspektiv kanske 

störningar i zonen kan gynna lövträd som glasbjörk och klibbal, i alla fall i de våtare partierna. 

En gles och nyligen vindexponerad kantzon verkar också löpa en större risk för vindfällda träd (Palik 

m.fl. 2012), och lokalen med flest nedblåsta träd var även den med glesast kantzon från början. 

Överlag var det inte många av träden som var upparbetade, vilket antingen beror på tänkt 

miljöhänsyn eller på svår åtkomlighet på grund av utströmningsområden. Oavsett vilket så är det 

positivt för kantzonerna eftersom tillgång till död ved i olika nedbrytningsstadier gynnar biologisk 

mångfald. 

 

4.5 Kvalitativ bedömning 

Den kvalitativa bedömningen återspeglar i väldigt stor utsträckning målen som finns i målbilderna. 

Enligt målbilderna får man avverka sträckor med gran vid vattendrag, men detta ska begränsas till 
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luckhuggning och kortare sträckor. Oavsett synen på gran så bedömdes att en stor del av 

avverkningarna hade haft ”Stor påverkan” på kantzonen. 

Vid grundbedömningen där man följde målbildernas krav på beskuggning oavsett om det var 

kulturgran eller inte, så hamnade 28% av lokalerna i kategorin ”Ingen påverkan”, medan 24% fick 

”Viss påverkan” och 48% ”Stor påverkan” (figur 6). Lokaler med stor påverkan föll oftast på att de 

hade planterat gran för nära vattendraget eller hade körskador. Många hade också avverkat för 

mycket intill vattendraget vilket ofta gett nedsatt beskuggning som följd, detta förekom dock ofta i 

kombination med körskador eller planterad gran. Det förekom bara ett par fall av avverkade lövträd 

inom 7,5 meter. 

De undersökningslokaler som hamnade i ”Viss påverkan” var till nästan lika delar viss avverkning av 

kulturgran, minskad beskuggning, och mindre körskador. 

Med den alternativa bedömningen där kulturgranskog kunde avverkas så länge det inte 

återplanterades med ny granskog fick kategorin ”Ingen påverkan” 48%, medan ”Viss påverkan”-

kategorin fick 12% och ”Stor påverkan” hamnade på 40% (figur 7). 

Att ”Stor påverkan”-kategorin inte ändrades särskilt mycket mellan de olika bedömningarna berodde 

på att många lokaler föll på gemensamma kriterier, som förekomst av körskador eller planterad gran 

inom fem meter. Här finns det ett stort utrymme för att minska andelen stor påverkan genom att 

förbättra körvanorna samt att undvika att plantera gran för nära vattendraget. Vissa gick från ”Stor 

påverkan” till ”Viss påverkan”, eller direkt till ”Ingen påverkan” eftersom avverkning av 

kulturgranskog inte längre räknades som negativt.  Även de i ”Viss påverkan” minskade på grund av 

ändrad syn på gran och hamnade istället till stor del i ”Ingen påverkan.”  

Ett par lokaler hamnade i ”Stor påverkan” enbart för att ett fåtal granar hade planterats för nära 

vattnet. Enligt fälthandledningen så krävs det bara en enda granplanta inom fem meter från 

vattendraget för att hamna i ”Stor påverkan”, vilket kanske kan tyckas onödigt kännbart. Fem meter 

får dock anses vara det allra närmsta avståndet till vattendrag, men beroende på förutsättningarna 

kan kantzonen behöva vara betydligt bredare än så, till exempel på grund av markfuktighet eller 

solinstrålning från söderläge. 

 

4.6 Slutsatser 

Att 39% av ytan närmst vattendragen var avverkade, och att samtliga bestod av kulturgranskog, tyder 

på att det är ganska ont om fungerande, etablerade kantzoner och att man i princip alltid avverkar 

kulturgranskog vid vattendrag. De 41% avverkade ytor som återplanterats med gran kommer 

uppenbarligen inte heller att fungera som typiska kantzoner på länge framöver. På det här området 

behövs det förbättringar. Befintliga lövträd verkar dock få stå kvar, så inställningen att lämna lövträd 

verkar etablerad. Kantzonerna som lämnats efter avverkning hade också alltid inslag av lövträd vilket 

kan underlätta att skapa lövrikare zoner framöver. 

Körskador är alldeles för vanliga och kan förutom att skada våtare markpartier också bidra till 

försämring av vattendrag genom läckage av näring och sediment. Kvicksilverläckaget kommer inverka 

negativt både på vattendragen och haven, samt öka mängden kvicksilver i näringskedjan.  

Vindfällda träd i kantzoner var ett problem på vissa områden, dock verkar det vara de glesare 

zonerna som får flest omkullblåsta träd. Detta betyder att problemet på sikt går att minimera, till 

exempel genom att plockhugga gran i zonen när den intillstående kulturgranskogen gallras, vilket 

kunde ge mer lövrika och stabilare kantzoner när man senare avverkar kulturgranskogen. I de flesta 
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fall har bara en bråkdel av beståndet blåst ned, och en mindre mängd fallna träd kan vara positivt 

eftersom det bidrar med död ved till kantzonen. 

Den kvalitativa bedömningen på lokalernas kantzoner gav skiftande resultat beroende på hur man 

såg på avverkning av kulturgranskog. Kategorin ”Stor påverkan” var dock alldeles för stor oavsett om 

man bortsåg från avverkning av gran eller ej (40% mot 48%), främst på grund av inställningen till 

körskador och återplantering. Den dominerande inställningen till kulturgranskog verkar vara att den 

inte lämnas som kantzon. Man ska ju gynna lövträd i kantzoner, men en mindre mängd gran behöver 

inte vara negativt: även gran kan till exempel framgångsrikt bidra med skugga till vattendrag. 

Aktivt återskapande av kantzoner (genom att till exempel plantera lövträd) var obefintligt, och 

skötsel för att gynna lövträd och buskar i befintliga kantzoner förekom nästan inte alls. Det verkar 

ändå positivt att man inte avverkar lövträd i någon större utsträckning och att det i de flesta fall ändå 

inte återplanteras gran. Det behövs dock ytterligare åtgärder för att etablera stabila kantzoner mot 

vattendrag. Förhoppningsvis resulterar målbildernas införande till att de vanligaste problemen idag, 

som körskador, återplantering av gran och bristen på etablerade kantzoner, kan minska. 
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Bilaga 1 
 
Fälthandledning för påverkan i kantzon 
 
Stor påverkan (om en punkt är uppfylld) 

 avverkning har skett i utströmningsområde eller i direkt anslutning till vattnet (med undantag 
för tvingande överfart över vattendrag) 

 mer än 0,5 ha har avverkats i zon som är 2 ha eller större  

 mer än 25 % av arealen har avverkats* i zon som är mindre än 2 ha 

 det har gallrats, plockhuggits eller huggits vindfällen i zonen, och uttaget har inneburit att 
zonens förmåga att förhindra slamtransport har reducerats till 75 % eller mindre av 
ursprungsförmågan 

 det har gallrats, plockhuggits eller huggits vindfällen i zonen, och uttaget har inneburit att 
zonens förmåga att tillföra föda till vattnet har reducerats till 75 % eller mindre av 
ursprungsförmågan 

 det har gallrats, plockhuggits eller huggits vindfällen i zonen, och uttaget har inneburit att 
zonens förmåga att beskugga vattenytan har reducerats till 75 % eller mindre av 
ursprungsförmågan 

 det har gallrats, plockhuggits eller huggits vindfällen i zonen, och uttaget har inneburit att 
zonens förmåga att leverera död ved till zonen har reducerats till 75 % eller mindre av 
ursprungsförmågan 

 lövträd har avverkats närmare än 7,5 meter från strandlinjen 

 det finns körskador i strandkanten, eller det finns körskador som leder till ökad 
slamtransport till vattnet, eller det finns körskador som orsakar försumpning eller 
översvämning i anslutning till vattnet, eller det finns körskador på torvmark som har kontakt 
med vattnet 

 det finns körspår eller markberedningsfåror utanför zonen som kan transportera slam ut i 

vattnet 

 det finns kontinuerlig markberedning inom 10 meter från strandlinjen 

 det finns fläckmarkberedning/högläggning inom 5 meter från strandlinjen 

 det finns planterade barrplantor inom 5 meter från strandlinjen 

Viss påverkan (om en punkt är uppfylld) 

 mindre än 0,5 ha har avverkats i zon som är 2 ha eller större  

 mindre än 25 % av arealen har avverkats i zon som är mindre än 2 ha 

 det har gallrats eller plockhuggits i zonen, och uttaget har inneburit att zonens förmåga att 
förhindra slamtransport har reducerats till 99-76 % av ursprungsförmågan 

 det har gallrats, plockhuggits eller huggits vindfällen i zonen, och uttaget har inneburit att 
zonens förmåga att tillföra föda till vattnet har reducerats till 99-76 % av ursprungsförmågan 

 det har gallrats, plockhuggits eller huggits vindfällen i zonen, och uttaget har inneburit att 
zonens förmåga att beskugga vattenytan har reducerats till 99-76 % av ursprungsförmågan 

 det har gallrats, plockhuggits eller huggits vindfällen i zonen, och uttaget har inneburit att 
zonens förmåga att leverera död ved till zonen har reducerats till 99-76 % av 
ursprungsförmågan 

 huvuddelen av den döda och hårda veden i zonen har avverkats  

 huvuddelen av zonen har underväxtröjts 

 lövträd har avverkats i zonens ytterdel (7,5–10 meter) 

 det finns körskador, men dess påverkan är mindre än körskadorna nämnda i Stor påverkan 
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Ingen påverkan (alla punkter ska vara uppfyllda) 
* enstaka träd kan ha avverkats för att främja viktiga naturvärdesträd, utan att det ska räknas som 
avverkats, gallrats eller plockhuggits 

 det finns ingen avverkning* i zonen 

 det har gallrats, plockhuggits eller huggits vindfällen i zonen, och uttaget har inneburit att 
zonens förmåga att förhindra slamtransport är densamma som före avverkning 

 det har gallrats, plockhuggits eller huggits vindfällen i zonen, och uttaget har inneburit att 
zonens förmåga att tillföra föda till vattnet är densamma som före avverkning 

 det har gallrats, plockhuggits eller huggits vindfällen i zonen, och uttaget har inneburit att 
zonens förmåga att beskugga vattenytan är densamma som före avverkning 

 det har gallrats, plockhuggits eller huggits vindfällen i zonen, och uttaget har inneburit att 
zonens förmåga att leverera död ved till zonen är densamma som före avverkning 

 det har inte underväxtröjts i zonen 

 inga lövträd har avverkats inom 10 meter från vattnet 

 det förekommer inga körskador i zonen 

 de körspår och markberedningsfåror som finns utanför zonen kan inte transportera slam ut i 
vattnet 

 det finns ingen kontinuerlig markberedning inom 10 meter från strandlinjen 

 det finns ingen fläckmarkberedning/högläggning inom 5 meter från strandlinjen 

 och sådd/plantering av barrträd har inte skett inom 5 meter från strandlinjen 
 

 


