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TEMA | KANTZONER

Att lämna skyddszoner med träd och bus-
kar utmed vatten, det vill säga kantzoner,
är en bra hänsynsåtgärd. Men bredden på
kantzonerna varierar mellan en meter
till 500 meter inom Norden och Baltikum.
Hur kan det vara så stora skillnader? 
Vi har ju ungefär samma skogsbruksme-
toder – och levererar till kunder med
samma höga krav på miljöhänsyn.

Eva Ring, forskare vid Skogforsk har
lett en studie som jämfört de nordiska och
baltiska ländernas användning av skydds-
zoner. Där undersöktes i detalj hur lag-
stiftning, riktlinjer, certifiering med mera
som kopplas till skydd av vattendrag såg
ut i april 2016. 

– Fördelning av markanvändning, skogs-
ägarstruktur samt historiska och politiska
arv har påverkat de nationella bestäm-
melserna, säger hon. 

Markanvändning spelar in
I Sverige och Finland finns ingen bestämd
kantzonsbredd. Istället förlitar man sig i
hög grad på frivilliga åtaganden. I våra
skogsfattiga nordiska grannländer Island
(0,5 procent av landarealen täcks av skog)
och Danmark (14 procent) saknas lagstift-
ning om kantzoner på skogsmark helt och

hållet. I Danmark utgörs 60 procent av
arealen av jordbruksmark.

– Vare sig Island eller Danmark är tra-
ditionella virkesproducerande länder
och det finns en koppling mellan hur vik-
tig skogen är som naturresurs för landet i
fråga och hur lagstiftningen om kantzoner
ser ut, säger Eva Ring. 

Historiskt arv
Kontrasten är stor mot Lettland, Litauen
och Estland, där skydd av vatten är noga
reglerade i lagen. 

I Lettland är skyddszonerna mot vatten
som mest 500 meter breda. Zane Lībiete,
en lettisk vattenforskare ingår liksom
Eva i det samnordiska forskarnätverket,
CAR-ES. Zane Lībiete förklarar att skydds-
zonsbredden i Lettland snarare handlar
om ett historiskt arv.   

– Den lettiska lagstiftningen lever kvar
från när vi var en del av Sovjetunionen.
Då, liksom nu var syftet med lagen att
skydda vattenkvalitén, förhindra erosion
och bevara landskapets befintliga karak-
tär. Några av de bredaste skyddszonerna
applicerades längs floder med lekområ-
den för laxfiskarter, säger hon. 

Nya markfuktighetskartor 
I dag beror bredden på hur stort vatten-
draget eller sjön är. Men lagen kan snart
komma att ändras. Intresset för skydd av
vattendrag är stort i Lettland och det
pågår diskussioner huruvida man ska 
ersätta fix bredd med hydrologiskt anpas-
sade kantzoner. Då lämnas större hänsyn
i våtare områden, som har en högre art-
rikedom, samtidigt som kantzonerna blir
smalare längs med torrare partier. 

– För tillfället utvecklar vi verktyg för
att ta fram en sådan metod, bland annat
genom att ta fram fuktighetskartor, lik-
nande de ni använder i Sverige, säger
Zane Lībiete. 

En meter… 
eller 500 meter?

I skogsvårdslagen finns inga exakta mått på hur bred en
kantzon bör vara. I lettisk lagstiftning är det beskrivet i 
detalj. Forskaren Eva Ring har tillsammans med kollegor
från sju länder kartlagt hur skyddszoner vid vatten 
används i Norden och Baltikum.                         

Text och foto: ELiN FriES Elin.fries@bitzer.se

Kantzoner i andra länder:

Skog som växer utmed vattendrag är viktig för såväl vattenmiljön samt många landlevande växter och djur.
Men det finns stora skillnader i lagstiftning om kantzoner bara inom Norden. 

Zane Lībiete forskar om vattendrag i Lettland.
Skillnaderna mellan lagstiftningen om kant-
zoner i Sverige och Lettland är stora. 
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