
EU antog 2000 ett direktiv avseende vattenmiljön (2000/60/EG) 
med ganska hårda krav. I artikel 4 om miljömål sägs:
- När det gäller ytvatten

- i) genomföra alla åtgärder som är nödvändiga för att 
förebygga en försämring av statusen i alla ytvatten-
förekomster……

- ii) skydda, förbättra och återställa alla ytvattenförekomster 
om inte annat följer av tillämpningen av punkt iii (om 
konstgjorda vattenförekomster) när det gäller konstgjorda 
och kraftigt modifierade vattenförekomster, i syfte att 
uppnå  en god vattenstatus senast 15 år efter direktivs 
ikraftträdande …..

EU:s vattendirektiv skärper kraven!

Figur 1. Körskador nära en bäck med stor risk för slamtransport 
till närliggande bäck.

Ersättningskrav
Om det uppkommit så att någon anser att denne blivit skadedrabbad 
av en åtgärd som utförs av någon annan, måste man kunna uppvisa 
att skadan har samband med en viss verksamhet.  Detta är dock 
något som brukar vara svårt att bevisa och därför räcker det numera 
med att skadan uppkommit med övervägande sannolikhet. Den som 
bedriver verksamheten som vållat skadan, är vid bevisning skyldig 
att betala ersättning oavsett om denne varit vårdslös eller inte. 

I Sverige är det Naturvårdsverket som definierar klassificeringen av 
ytvattenförekomster (NFS 200) och grunderna för bedömning och 
vilka kvalitetskriterier som styr bedömningen. Den är nu (våren 07) 
är ute på remissrunda.
Barriärer och sedimentering i ytvattendrag kan föranleda krav på
restaurering men påverkas även av markanvändning i närmiljön. 
Ofta innebär en skogsmiljö att status på vattendraget är högt.
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Tillämpning
Detta innebär att våra skogsbolag redan nu börjar med utbildning
av både planerare, drivningsledare och maskinlag om dessa 
direktiv. Vidare att man påbörjat policy dokument om hur man skall 
hantera dessa frågor.

En viktig fråga är vilka riktlinjer om åtgärder att vidta vid överfart av 
vattendrag. Att som hittills bara bygga en enkel bro genom att fylla 
bäcken med virke kan i snar framtid inte vara tillrådligt.

Olika typer av broar har börjat tas fram och senaste tillskottet på 
marknaden är Hultdins portabla broelement. Det är en 5 m lång 
monterbar bro och ett element per sida (figur 2). Bron har flexibilitet 
för anpassning mot ojämnt underlag. Vikten är 800 kg per sektion
och kan enkelt transporteras och läggas på plats med en skotare.

En utvärdering av Hultdins bro visade att bron underlättar klart att 
skona vattenöverfarter och kan troligen betala sig på 3-5 år jämfört 
med att bygga massavedsbroar (tid material m.m.).

Viktigaste argumentet är att virkesköpare kan komma över nya 
poster genom att visa markägaren att man skonar diken och bäckar
med sådana broelement.

För entreprenören är största vinsten att det snabbt går att göra en 
ny överfart genom att bara flytta elementen med kranen, t.ex. om
marken börjar ge vika utanför bron. 

Figur 2. En skotare kör över Hultdins portabla bro.

Något för skogsbränsleskörd?
Eftersom en stor del av de unga produktiva bestånden aktuella för 
bränsleskörd finns på fuktiga marker, bör kunskapen om 
vattendirektivet spridas. Vidare bör aktörer vara väl informerade om 
direktivet och i sitt arbete ha koncept som gör att de minimerar
påverkan på ytvatten, dvs. se till att inte vattenförande drag orsakas 
skada vid skogsbränsleskörd.
Detta info-blad baseras på två stycken examensarbeten vid 
skogsteknologi.

Den som är ansvarig för en skada är den som bedriver den skade-
görande verksamheten. Detta innebär att det inte behöver vara 
fastighetsägaren som blir skyldig utan det kan bli den som arren-
derar eller arbetar på fastigheten. 


