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Sammanställning av dagen
Tack för en trevlig och givande dag!
Här kommer en kort sammanställning av dagen med fokus på workshoppandet samt de
arbetsgrupper som vi valde att gå vidare med.

Workshop
Vi blev fem grupper som hade i uppdrag att diskutera och svara på följande frågor:
1. Vilka typer av hänsyn är viktiga att jobba med i skogsbruket mot vatten?
2. Vid vilka vatten är det viktigast att jobba med hänsyn – om vi behöver prioritera?
3. Hur formulerar vi målbilden för vatten i skogslandskapet?
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Hänsynstyp
Det som framkom är att körskador är den viktigaste frågan att jobba med.
Skyddszon är också en viktig hänsyn att jobba med. Kopplingen bra
skyddszon och mindre körskador är tydlig.
Här är det viktigt att dikning sker i ”rätt” marker d.v.s. där dikningen gör
nytta. Det är oftast vid anslutningar problemen uppstår. Översilning bör
alltid gå före sedimentationsfälla om det är möjligt. Sura sulfatjordar får
inte glömmas bort.
Viktigast här är att inte skapa nya vandringshinder. Det är också viktigt
att planeringen av vägarna sker över större områden med flera markägare
för att undvika ”onödiga” vägar. Dikesanslutning och rätt tidpunkt är
också viktigt.
Här är skyddszonen viktigaste frågan att jobba med men även tidpunkten.

2
Frågan visade sig vara komplex och kontentan är att alla vattendrag måste prioriteras.
Nationellt värdefulla (med biologiska värden), Natura 2000, kalkade, där inte god status är
uppnådd, kustmynnande. Till detta kan läggas att det inte ska ske någon försämring av vatten
som uppnått god status.
Det går också trender i vad som är viktigt att prioritera vilket komplicerar ytterliggare.
Kontentan är att det ligger mycket ansvar på enskilda handläggare att prioritera från fall till
fall.
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Sikta på förindustriell tid med hänsyn till kulturmiljöer
Vatten till för alla
Arbeta bort flodpärlmusslan från rödlistan
Sikta på ekologisk funktion (då det är svårt att kommunicera förindustriell målbild)
Naturligt fungerande ekosystem
Vattnet ska gå att dricka
Det blir gärna luddiga biologbyråkratiska begrepp som är svåra att kommunicera
Viktigt att ha en realistisk bild än ouppnåeliga mål

Fortsatta samverkansarbetet
Samverkansträff
En ny träff planeras till hösten då Dialog-projektet har kommit med intressanta saker. Träffen
innehåller också uppföljning av de olika projekten. (prel. slutet september)
Ansvariga: FLISIK (Mattias Sundqvist och Kajsa Wivstad)
Projektgruppen
Gruppen syftar till att samordna de olika projekten som bedrivs. ReMiBar, FLISIK,
Skogsbruk och vatten, Länsstyrelsens ev. kommande LBP-projekt. Uppstart med respektive
projektledare senast mars.
Ansvariga: FLISIK (Mattias Sundqvist)
Natura 2000
Syftet är att förbättra samarbetet med handläggning av Natura 2000-ärenden.
Skogsstyrelsen bidrar med en representant från varje distrikt samt experter och Länsstyrelsen
bidrar med 2-3 representanter. Uppstart senast mars.
Ansvariga: Kajsa Wivstad ansvarar för att gruppen kommer igång för att sedan lämna över
till någon annan.
Utbyte av material
Per-Anders Lindgren och Gunilla Forsgren Johansson tar diskussionen ”hemma” i respektive
organisation. Och senast vecka 10 finns att förslag på arbetsgrupp.

Med vänlig hälsning Mattias Sundqvist Länsstyrelsen Västerbotten (Projekt FLISIK)

