mark och vatten

Hänsyn till vatten
Avgränsning av kantzoner vid gallring

foto: börje pettersson.

Om kantzonen är enskiktad och ensartad och där
lövträd röjts och gallrats bort i omgångar, kan
åtgärder utföras i samband med avverkning för att
skapa en mer varierad och funktionell kantzon.
Att till exempel hugga luckor längs begränsade
sträckor, eller gallra hårt ner mot vattnet kan göra
att kantzonen på sikt blir mer funktionell ur ett
vattenperspektiv. Förutsättningarna för att kunna
lämna en stabil trädbevuxen kantzon i samband
med kommande föryngringsavverkning ökar också
därigenom. Tänk alltid på att förhindra markskador! Lokala erfarenheter om möjligheterna att ex.
få upp löv måste beaktas innan åtgärder genomförs.

foto: elisabet andersson

Lövuppslag efter luckhuggning vid bäck.

Ensartat granbestånd som gallrats hårt på ena sidan av bäcken (15-20 m) i syfte att få ett lövuppslag.
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Hårt gallrad bäcknära zon där klibbal planterats efter gallringen. Bilden är tagen cirka 8 år efter åtgärd.

Exempel på åtgärder vid gallring då ökad
funktionalitet eftersträvas

aktivt tillskapande av sådan i samband med till
exempel gallring.

• Om kantzonen utgörs av enskiktad, ensartad granskog ända fram till vattnet: Vid gallring avverkas
hårt i zonen närmast vattnet. Syftet är att på sikt få
en flerskiktad och mer varierad kantzon som står
stadigt vid kommande föryngringsavverkning.

att tänka på vid gallring

• Där ökat lövinslag är önskvärt:
Gör först en bedömning av möjligheterna för lövuppslag. Finns löv där sedan tidigare? Är det fuktig
eller frisk mark? Erfarenheter (det finns dock ingen
samlad studie på detta än) pekar åt att förutsättningarna normalt sett är bättre på blöt/fuktig mark än
på frisk mark, givet att ingen markberedning utförs
i området. Om förutsättningarna bedöms som goda
kan exempelvis luckhuggning göras i samband med
gallring, eller att det mesta av barrträden tas ut och
allt löv lämnas i ca 10-15 m breda ”korridorer” vid
vattnet, i samband med gallring.
• I enskiktade bestånd där äldre träd saknas kan leveransen av död ved till vattnet snabbas på genom

• Om kantzonen bedöms vara funktionell
lämnas den ogallrad.
• Ingen gallring i utströmningsområden i
direkt anslutning till vatten
• Hänsynskrävande biotoper mot vatten lämnas utan skogsbruk, alternativt
utförs naturvårdande skötsel.
• Kantzonen underväxtröjs inte.
• Inga körskador i och i direkt anslutning
till vattendrag och sjöar. Detta innebär
att körning inte sker inom cirka 10 meter från vatten.
• Inga körskador som leder till ökad
slamtransport till sjöar och vattendrag
• Inga körskador i utströmningsområden

Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.
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