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Efter en omfattande skogsbrand kan risken för körskador vara stor på grund av
kraftigt minskat vattenupptag och därmed höjd grundvattennivå. Dessutom har
mineraljord blottlagts och det saknas ris att köra på. Skador på mark och vatten
ska, som alltid, förhindras eller begränsas. Vid dikningsåtgärder är det viktigt med
anpassningar som minimerar slamtransporten.
Förhindra allvarliga körskador
Allvarliga körskador är exempelvis sådana
som orsakar skadlig slamtransport till eller
försumpning invid vattenmiljöer, påverkar
naturvärden negativt eller skadar kulturmiljöer,
stigar och leder. Vid avsaknad av ris kan virke/
kavelbro fungera som markskonare över
partier med sämre bärighet. Det går också att
använda stockmattor eller liknande. Inom branta
erosionkänsliga områden är det viktigt att vatten
inte samlas och rinner längs med eventuella
körspår. Fördela istället vattnet ut i terrängen och
bromsa vattenhastigheten.
Exempel på hänsyn:
• Kör inte längs med diken, vattendrag och
sjöar.
• Vid passage över vattendrag/dike, använd
virke, stockmattor eller liknande för att bygga
bro. Förstärk alltid på- och avfart till bron.
• Kör inte i försumpade områden.
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Kavelbro.
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Anpassningar vid dikesrensning och
skyddsdikning
För att säkerställa föryngring och framtida
produktion kan diken i brandområden behöva
rensas. Eventuellt kan även skyddsdikning
på föryngringsytor bli aktuellt. Samtidigt är
det viktigt att förhindra slamtransporten till
vattenmiljöer.
Viktigt att tänka på:
• Var rädd om fungerande diken, då slipper du
rensa.
• Rensa bara om behov fnns och inte i områden
avsatta för naturvård.
• Avsluta rensning och skyddsdikning god tid
innan diket når vattendrag eller sjö.

Sedimentationsdamm.
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• Anlägg sedimentationsdammar och nyttja
möjlighet till översilning.
• Bedömning av om åtgärden påverkar Natura
2000-områden kan behöva göras.

Målbilder för god miljöhänsyn
Till stöd för tankar och beslut kring god miljöhänsyn kan man använda de målbilder som
Skogsstyrelsen och skogsbruket gemensamt tagit fram. Dessa fnns att hämta på
www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/
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