
Åtgärder per aktör 
 

SKOGSSTYRELSEN 
 

i Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - 
åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020 
 
 

  

i samverkan med: 



I denna sammanställning finns åtgärderna i ”Utmaningar för ett hållbart 
Västra Götaland - åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020” där 
Skogsstyrelsen föreslås som aktör eller redan har uppdrag i 
vattenförvaltningens åtgärdsprogram.  
 

Hela åtgärdsprogrammet med alla åtgärder finner du på 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/miljomal 
 

 

 

Åtgärder inom utmaningen HÅLLBAR 
ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER 

Förslag huvudaktör 
Förslag medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

V1 Skydda värdefulla sjöar och vattendrag 
Skydda och restaurera sjöar och vattendrag som har värdefulla 
natur- och kulturmiljöer. 

Kopplar till andra åtgärder om skydd av naturområden såsom V14 (marina 
skyddade områden), V21 och V28 (skydd av dricksvattenförsörjningen), SO3 Skydda 
värdefulla våtmarksområden och SO4 Skydda värdefulla skogsområden. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 
Skogsstyrelsen 
Markägare 
Verksamhetsutövare 
Ideella organisationer 

 

V2 Skapa och bevara ekologiska kantzoner 
a) Inkludera ekologiska kantzoner i kommunala planer som 

betydelsefulla ekosystemtjänster. 
b) Informera om kantzoners ekologiska betydelse. 

Kopplar till prioriterade områden i åtgärd SO18 Bevara och stärka grön 

infrastruktur i hela landskapet, samt åtgärd V40 (åtgärd 4 för Skogsstyrelsen i 
Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt) samt 
regional handlingsplan för klimatanpassning. 

Kommunerna (a) 
Länsstyrelsen (b) 
Skogsstyrelsen (b) 
Markägare (a, b) 
Ideella organisationer (a, 

 

Förvaltningsplan 2016–2021 
Västerhavets och Södra Östersjöns 
vattendistrikt – Del 4: Åtgärdsprogram 
2016–2021 
(Hela åtgärdsprogrammen finns på 
www.vattenmyndigheterna.se) 

Huvudaktör 
Medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

V37 (åtgärd 1) Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sin 
tillsyn av skogsbruksverksamheter i syfte att tillräckliga 
åtgärder vidtas för att minimera påverkan från dessa 
verksamheter i anslutning till vattenförekomster där det finns 
risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. 
 
Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda 
länsstyrelser och kommuner. 
 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Skogsstyrelsen 
Länsstyrelsen 
Kommunerna 

 

V38 (åtgärd 2) Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sitt 
arbete med information, kunskapsförmedling och återkoppling 
till skogsbruket, samt vid behov utveckla nya eller förändrade 
styrmedel eller arbetssätt på området. Åtgärden behöver särskilt 
fokusera på att minska tillförseln av näringsämnen, kvicksilver 

Skogsstyrelsen 
Länsstyrelsen 

 

http://www.vattenmyndigheterna.se/


och partiklar till sjöar och vattendrag, upprätthålla 
skogsmarkens buffertförmåga mot försurning, samt minska den 
fysiska påverkan på vattenmiljön. 
 
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder 
vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. 
 
Åtgärden ska genomföras i samråd med länsstyrelserna, Havs- 
och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges 
geologiska undersökning. 
 
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter 
åtgärdsprogrammets fastställande. 

Kopplar till åtgärd SO5 Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom 
målbilder. 

V39 (åtgärd 3) Skogsstyrelsen ska utveckla och implementera 
metoder för uppföljning av den miljöhänsyn som tas av 
skogsbruket, med avseende på påverkan på vattenmiljön. 
Arbetet behöver framförallt fokusera på dikningsåtgärder, 
hänsynsuppföljning och kvantifierbara metoder för uppföljning. 
 
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder 
vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. 
 
Åtgärden ska genomföras i samråd med länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. 
 
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter 
åtgärdsprogrammets fastställande. 

Kopplar till åtgärd SO5 Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom 
målbilder. 

Skogsstyrelsen 
Länsstyrelsen 

 

V40 (åtgärd 4) Skogsstyrelsen ska förbättra tillämpningen av 
befintliga styrmedel och/eller föreslå nya styrmedel för 
ekologiskt funktionella kantzoner mot sjöar och vattendrag för 
att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 
Åtgärden ska genomföras i samråd med Havs- och 
vattenmyndigheten och Jordbruksverket. 
 
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter 
åtgärdsprogrammets fastställande. 

Kopplar till åtgärd SO5 Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom 
målbilder samt V2 Skapa och bevara ekologiska kantzoner. 

Skogsstyrelsen  

Observera att kommunerna, Länsstyrelsen Skogsstyrelsen och Trafikverket även ska bistå eller delta i samverkan/ 
samråd med nationella myndigheter i flertalet åtgärder som inte visas här. Hela åtgärdsprogrammet finns på www. 
vattenmyndigheterna.se. 

  



Åtgärder inom utmaningen HÅLLBART 
BRUKANDE AV SKOG OCH 
ODLINGSLANDSKAP 

Förslag huvudaktör 
Förslag medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

SO3 Skydda värdefulla våtmarksområden 
a) Slutföra reservatsbildning i de fem objekt som ingår i 

Myrskyddsplanen där skyddsarbete har påbörjats. 
b) Skydda våtmarker med höga naturvärden. 

Länsstyrelsen (a, b) 
Kommuner (b) 
Skogsstyrelsen (b) 

 

SO4 Skydda värdefulla skogsområden 
a) Skydda värdefulla skogsområden utifrån strategin för skydd av 

skog. 
b) Ta fram en regional strategi för formellt skydd av skog. 
c) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar. 

Kopplar till åtgärd SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter samt SO12 

Utveckla dialogverktyg om 
markanvändning. 

Länsstyrelsen (a, b) 
Skogsstyrelsen (a, b) 
Skogsägare (c) 
Kommunerna (a) 
Skogsbolag, 
skogsägarföreningar 
och övriga skogsägare (a) 

 

SO5 Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom 
målbilder 
a) Arbeta med framtagna målbilder för god miljöhänsyn genom 

lokala sektorsdialoger samt objektvisa dialoger i fält med 
representanter från skogsföretag och 
skogsmaskinentreprenörer. 

b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna. 

Kopplar till åtgärd V38 och V39 (åtgärd 2 och 3 för Skogsstyrelsen i 
Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt) samt SO12 
Utveckla dialogverktyg om markanvändning. 

Skogsstyrelsen (a) 
Kommunerna (b) 
Skogssektorn (a, b) 

 

SO6 Utveckla miljöhänsynen i skogsbruket genom 
åtgärdsgruppen Levande skogar 
Länets skogliga aktörer samlas för information, dialog och 
erfarenhetsutbyte för att nå en bättre miljöhänsyn inom 
skogsbruket. Pågående och planerade åtgärder sammanställs till 
ett åtgärdsprogram som synliggör viktiga åtgärder och var 
kompletteringar behövs. 

Kopplar till åtgärd SO7 Minska skador på forn- och kulturlämningar i skogsbruket 
och till SO12 Utveckla dialogverktyg om markanvändning. 

Skogsstyrelsen 
Länets aktörer som ingår i 
åtgärdsgruppen Levande 
skogar 

 

SO8 Öka arealen hyggesfritt skogsbruk 
a) Ökad tillämpning och kunskap om hyggesfritt skogsbruk bland 

skogliga aktörer genom att iordningställa 
demonstrationsobjekt, genomföra temautbildningar, 
informationsaktiviteter och objektsvis rådgivning i fält till olika 
målgrupper. 

b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för 
att öka variationen i landskapet, främja rekreations- och 
miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa 
brukningsformer. 

Skogsstyrelsen (a) 
Kommunerna (b) 
Skogliga aktörer (a, b) 
Skogsstyrelsen (b) 
Hållbar Utveckling Väst 
(b) 

 

SO12 Utveckla dialogverktyg om markanvändning 
a) Utveckla ett processinriktat arbetsverktyg för att arbeta med 

markanvändning med fokus på helhetsperspektiv, biologisk 
mångfald och kulturmiljövärden. Flera aktörer och större 
markområden kan få en utvecklingsplan utifrån natur- och 
kulturvärden, samarbete och företagande. Modellen tar 

Länsstyrelsen (a, b) 
Kommunerna 
Skogsstyrelsen 
SLU 
LRF 
Markägare 

 



tillvara deltagarnas intresse och omfattar vid behov all 
markanvändning och alla former av samarbete som behövs 
för att nå gemensamma mål. 

b) Sprida verktyget till intresserade aktörer genom information, 
samverkan och stöd. 

Kopplar till åtgärd SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter. 

Västarvet 
Ideella organisationer 

SO13 Ta fram lokalt underlag för att nå målen för betesmarker 
Ta fram och bryta ner kunskapsunderlag till lokal geografisk nivå 
för att konkretisera de regionala tilläggsmålen för slåtter- och 
betesmarkarealer. Även information om särskilt skyddsvärda 
natur- och kulturområden visas lokalt. 

Kopplar till åtgärder SO9 Samverka för att bevara jordbruksmark, SO11 Främja 

natur- och kulturvärden i odlingslandskapet och SO19 Genomföra åtgärdsprogram 
för hotade arter. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 
Skogsstyrelsen 
LRF 
Markägare 
Västarvet 

 

SO15 Bevara och planera för skyddsvärda träd 
Bevara skyddsvärda träd samt säkra ersättningsträd, i första 
hand i värdetrakter för 
skyddsvärda träd, men även i hela landskapet och i den 
bebyggda miljön genom att: 
a) inventera skyddsvärda träd 
b) erbjuda målgruppsanpassad information om skyddsvärda träd 

till markägare, 
planerare, ideella föreningar och intresserad allmänhet 
c) genomföra kurser i skötsel av skyddsvärda träd 
d) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd. 

Kopplar till åtgärd SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet, 
SO19 Genomföra åtgärdsprogram 
för hotade arter och BK1 Skydda och utveckla tätorters grönområden. 

Länsstyrelsen (a-d) 
Kommunerna (a-d) 
Svenska kyrkan (a, d) 
Skogsstyrelsen (d) 
Markägare (d) 
Västarvet (b, c) 

 

SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet 
a) Ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur till 

2018 och därefter fortsätta processen med handlingsplanen 
samt påbörja genomförandet av de prioriterade åtgärderna i 
handlingsplanen. Verka för ett arbetssätt där ett 
helhetsperspektiv på landskapets ekologiska funktioner tas 
vid planering av alla typer av mark- och vattenanvändning, så 
att de för samhället viktiga ekosystemtjänsterna främjas. 

b) Planen används som ett ramverk för naturvårdsarbetet, som 
underlag för kommunal fysisk planering och 
klimatanpassningsåtgärder samt som underlag för mark-, 
vatten- och havsplanering. 

Planens insatsområden kopplar till: V2 Skapa och bevara ekologiska kantzoner, V14 
(åtgärd 27 skydd av marina områden i Åtgärdsprogram för havsmiljön), SO11 
Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet, SO15 Bevara och planera för 
skyddsvärda träd samt regional handlingsplan för klimatanpassning. Åtgärden har 
även koppling till flera andra åtgärder då biologisk mångfald och grön infrastruktur 
är genomgående för många 
åtgärder 

Länsstyrelsen (a, b) 
Kommunerna 
Västra Götalandsregionen 
Kommunalförbund 
Västarvet 
Skogsstyrelsen 
Trafikverket 
Markägare 
Skogsnäringen 
Fiskenäringen 
Jordbruksnäringen 
Ideella organisationer 

 

SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter 
Utveckla och genomföra åtgärdsprogram för hotade arter för att 
uppnå livskraftiga populationer och fungerande livsmiljöer. 
Innebär inventering, åtgärder, uppföljning och 
informationsinsatser. 

Kopplar till åtgärd SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet 
samt flertalet andra åtgärder som gynnar hotade arter. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 
Mark- och vattenägare 
Brukare av mark och 
vatten 
Trafikverket 
Skogsstyrelsen 
Ideella organisationer 

 



SO20 Motverka spridningen av invasiva främmande arter 
a) Ta fram en regional handlingsplan baserat på ny EU-

förordning. 
b) Bjuda in kommuner och andra aktörer som vill arbeta med 

åtgärder kring främmande arter. 
c) Producera informationsmaterial om främmande arter. 

Kopplar till åtgärd SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter samt 
regional handlingsplan för klimatanpassning. 

Länsstyrelsen (a, b, c) 
Kommunerna 
Trafikverket 
Skogsstyrelsen 
Ideella organisationer 
Västarvet 

 

 

 


