Timmerlagring och skogsbruk
Skogsbruk, till exempel upplag av timmer, har inverkan på
vattenkvaliteten. Här kan du läsa om olika aspekter på
vattenskydd i samband med hantering av timmer. Andra
effekter av skogsbruk, till exempel dikning, nämns också.
Timmerlagring
Nedanstående skall ses som kommentarer och rekommendationer för ytoch grundvatten.
Sjölagring av timmer i en vattentäkt för dricksvattenförsörjning, eller i
ett vattendrag som leder till en sådan vattentäkt, får ej förekomma.
Landlagring av timmer på sådan plats att en vattentäkt för
dricksvattenförsörjning kan påverkas av timmerlagringen får ej
förekomma.
Genom att ha ett fastställt och aktuellt vattenskyddsområde med
tillhörande vattenskyddsföreskrifter för sin vattentäkt för
dricksvattenförsörjning, kan verksamhet som timmerlagring regleras
inom vattenskyddsområdet.
Skogsbruk är en del av den svenska naturvården. Vattenskydd är ett
sätt att få skogsbruk och dricksvattenförsörjning att fungera samtidigt,
men inte på samma plats.

Andra effekter av skogsbruk
Förutom lagring av timmer finns andra aspekter på skogsbruk som kan
påverka en vattentäkt för dricksvattenförsörjning. Det kan till exempel
vara dikning av skogsmark, vilket kan påverka tillförseln av humusämnen
till en vattentäkt. Dikning kan till exempel påverka

Stormen Gudrun, januari 2005

Vedtrave i hushållsformat.
Efter stormen Gudrun, som drabbade Sverige i januari 2005,
uppmärksammades ett problem i samband med timmerlagring och skydd
av vattentäkt för dricksvattenförsörjning. Stormen fällde mycket skog och
följden blev att mycket timmer behövde en lagerplats. Både sjölagring och
lagring på land blev aktuellt, vilka båda kan ge effekter i en närliggande
vattentäkt för dricksvattenförsörjning.
Vid normal avverkningstakt kan hanteringen av timmer regleras så att
vattentäkter för dricksvattenförsörjning inte påverkas, i varje fall inte
direkt. Men stormen skapade väldigt mycket timmer på kort tid.
Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för vattenskydd, och de har tagit
fram råd och riktlinjer kring timmerlagring. Andra myndigheter med
information om stormfällt timmer är Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

Bekämpning av granbarkborren
Skadeinsekter inom skogsbruket, till exempel granbarkborren, kan
bekämpas på olika sätt. Information om detta hittar du på
Skogsstyrelsens hemsida.
Vid användande av bekämpningsmedel är det viktigt att följa
Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens bestämmelser. Vanligtvis ställer
också kommunen krav på försiktighetsåtgärder. Om användandet sker
inom ett vattenskyddsområde måste man alltid vända sig till sin kommun
för anmälan/tillstånd.
VIKTIGT! Rådgör alltid med Skogsstyrelsen och din kommun vid
bekämpning av skadeinsekter i samband med skogsbruk.

