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Förord
Denna rapport är en del i rapporteringen från WWFs projekt Levande Skogsvatten
Författarna är ensamma ansvariga för rapportens ställningstagande.
Levande Skogsvatten är ett projekt som ska:
- öka kännedomen om skogsvattnens biologiska mångfald
- öka intresset för vattenfrågor bland olika aktörerna i skogslandskapet
- utveckla enkla verktyg för att hantera vattenfrågor i skogslandskapet
- visa på praktiska åtgärder i s.k. modellprojekt
- demonstrera hur vattenhänsyn kan integreras i det skogliga arbetet, från planering till konkreta åtgärder
Levande Skogsvattens vision är ett skogslandskap där vattenberoende arter kan leva under goda
förhållanden samtidigt som naturresurserna kan utnyttjas, alltså en uthållig användning av skogslandskapet.
Levande Skogsvatten fungerar som ett nätverk av aktörer, t.ex. skogsägare, forskare, myndighetspersoner, som är intresserade av att utveckla vattenfrågorna i skogslandskapet.
Lennart Henrikson
WWF Program Våtmarker och Sötvatten
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1. Inledning
I denna rapport benämns gränsområdet mellan vatten- och landmiljöerna strandzon oavsett storleken på vattendraget. I små bäckar
kan det vara svårt att urskilja den egentliga
strandzonen. Här används ofta termen ’bäcknära skog’ för att förtydliga att det är skog
längs små vattendrag som åsyftas. Strandskogar mot sjöar och myrar är också beaktade i
rapporten, men fokus ligger på strandzoner
längs strömmande vatten i skogslandskap.

Strandzoner längs vattendrag är komplexa biotoper där land- och vattenmiljöer möts.
Strandzonen brukar definieras som det område som sträcker sig från lågvattenståndet i
vattendraget upp i omgivande skog så långt
vegetationen och marken kan vara påverkade
av förhöjda vattennivåer (Bild 1). Inom denna
zon interagerar biotiska och abiotiska processer karaktäristiska för vatten- respektive
landmiljöer.

Mängden vattendrag i Sverige
Sverige är rikt på vattendrag (Tabell 1). I södra Sverige (söder om en gräns genom Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) är längden diken per ytenhet 2,7 gånger så stor som i norra Sverige. Längden naturliga mindre (< 6 m) vattendrag per ytenhet är ca 4 gånger så stor i norra som i södra Sverige
(Tabell 1, Esseen m fl 2004). I norra Sverige är det gott om större vattendrag (> 6 m), och sammanlagt
är dessa nästan 4 gånger så långa som i södra delen av landet. Dessa uppgifter gäller dock landet
som helhet och är inte begränsade till skogsmark.
Tabell 1. Skattningar av längden naturliga vattendrag av olika bredd, diken och rätade vattendrag,
längden stränder längs sjöar/tjärnar samt deras täthet i södra respektive norra Sverige (efter Esseen
m fl 2004).
Vattendragsbredd
Hela landet
%
Södra S†
Norra S†
2
Miljon m
m/km
m/km2
<2m
471
31
634
1430
2–6 m
91
6
127
273
> 6 m‡
51
3
43
168
Diken (≤ 6 m)
888
58
3677
1340
Rätade vattendrag (≤ 6 m)
26
2
160
11
Totalt
1527
100
4641
3222
Sjö/tjärn

222

424

†

604

Gränsen mellan södra och norra Sverige går genom Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.
Skattning av längden vattendrag > 6 m som redovisas i denna tabell är hälften av den uppskattade längden
strand som redovisas i Esseen m fl (1994). Generellt sker nämligen två registreringar av strand (en på varje sida)
för varje stort vattendrag.

‡
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2. Strandzonernas struktur
kan därför erodera underlaget och skapa en
relativt djup, markerad bäckdal. Bäcken kan
också få en trappstegsform uppbyggd av
omväxlande höljor och små vattenfall eller
strömmande vatten (Bild 2). Fördämningarna kan bestå av berg i dagen, block eller
död ved. Substratet i bäcken är p g a den
branta lutningen oftast ganska grovt; det finare sedimentet har spolats bort. I norra
delen av Sverige där en stor del av skogsmarken ligger ovanför högsta kustlinjen,
består jordarten av morän. Högsta kustlinjen bildades vid landisens avsmältning.
Längs norrlandskusten och i södra Sverige
ligger den mesta skogsmarken under högsta
kustlinjen och består av sediment som en
gång avsattes i vatten.

Strandzonernas struktur beror på var i
avrinningsområdet vattendraget ligger.
Läget påverkar topografi, jordart, vattenståndsregimer och andra störningar.
Dessa geomorfologiska faktorer påverkar
i sin tur vilken strandvegetation som
kommer att dominera. Strandvegetationens interaktion med de abiotiska processerna skapar strandens strukturer. I
detta kapitel ges en generell beskrivning
av små respektive stora vattendrag.
Mindre vattendrag
Små skogsbäckar är vanligast långt upp i
avrinningsområdet där topografin är relativt
brant. Den branta lutningen leder till en
ganska hög strömhastighet och vattendraget

hyporheiska zonen

högvattenlinjen

vattenytan
lågvattenlinjen

Bild 1. Vegetationszonering längs små och större vattendrag
I skogsbäckar är strandzonen smal och vegetationszoneringen kan vara ganska otydlig framför allt
på relativt näringsfattig mark. Träd växer ofta ända fram till vattenfårans kant. Om marken är lite mer
finkornig och näringsrik kan lövinslaget mot bäcken öka och markvegetationen kan vara frodig med
högörter och stora gräs. I större vattendrag har strandzonen ofta en tydlig vegetationszonering.
Högvattenlinjen når ofta upp en bit in i trädzonen. Nedanför trädskiktet finns ett ofta tätt och snårigt
buskskikt av olika videarter. Utanför det kommer en zon av gräs och örter och därefter en bård av
starrarter som under långa perioder står i vatten.
En tämligen okänd zon är den hyporheiska zonen där det sker ett vattenutbyte mellan vattendraget
och grundvattnet. Nyligen har man upptäckt att det finns en speciell anpassad algflora och evertebratfauna i denna zon.
2

Vattenståndet fluktuerar mer oregelbundet i
bäckar jämfört med större vattendrag. Översvämningar sker i samband med snösmältningen i omgivande marker, men även vid
kraftiga regn. Områden där en stor del av nederbörden faller som snö har lägst vattenstånd
under vintern eftersom vattnet binds upp i snö
och is. I små avrinningsområden fluktuerar
vattenståndet inom en snäv amplitud och
översvämningarna varar relativt kort tid. Eftersom substratet är ganska grovt sker förhållandevis lite omlagring av sediment i samband med översvämning.

De små variationerna i vattenstånd i små
skogsbäckar leder till en otydlig zonering av
strandvegetation. Den omgivande skogen går
ofta ända ner till bäcken (Bild 1). I större delen av Sveriges skogsmark dominerar barrskog längs skogbäckarnas stränder. På
finkorniga, näringsrika jordar kan lövinslaget
mot bäckarna öka från omgivande barrskog.
Hög blockighet bidrar till en hög artrikedom
hos både blad- och levermossor (K. Hylander
& M. Dynesius opublicerade data). Eftersom
träden ofta växer ända fram till vattendragets
kant är stränderna och även själva vattenfåran
ganska skuggade.

Beskuggning reglerar vattentemperaturen samt luftoch markfuktigheten

Vatten och näringsämnen
binds upp i biomassa

Död ved dämmer upp, skapar livsutrymme för vattenlevande organismer

Evapotranspiration

Bromsar vattenhastigheten och fångar upp sediment

Rotupptag
Rötter stabiliserar
strandbrinken
hyporheisk zon

Bild 2. Strandzonens funktioner
Strandzonen har samma funktioner i små och stora vattendrag. Funktionerna varierar dock i
betydelse beroende på vattendragets storlek. Strandvegetationen är en nyckelfaktor och interagerar med abiotiska processer på stranden.

Större vattendrag
Större vattendrag ligger långt ner i avrinningsområdet med relativt flack topografi och
låg strömhastighet (Bild 2). De uppvisar ofta
en växling mellan lugnflytande sträckor och
forsar. Långsamt flytande sträckor i stora
vattendrag liknar närmast sjöar. Eftersom
vattnet inte är så styrt av topografin kan det
bilda flera parallella fåror vilket ger en stor
strandareal. Substratet är ofta finkornigt eftersom sediment transporteras med vattnet från
vattendrag högre upp i avrinningsområdet. I
riktigt finkornigt material kan vattenfåran
meandra, vilket leder till en ständig omflyttning av material i strandzonen. När meanderslingorna kommer tillräckligt nära varandra
kan vattendraget bryta igenom och bilda avsnörda korvsjöar vid sidan av vattenfåran.
Dessa ökar arealen av angränsande våtmarksområde.
De mer eller mindre regelbundet återkommande översvämningarna leder till att det i
större vattendrag uppstår en tydlig vegetationszonering (Bild 1) som på flacka stränder
kan vara tiotals och hundratals meter bred.
Olika växtarter klarar av att vara översvämmade olika länge. Längst upp finns en artrik
skogszon (Bild 1), med rikt inslag av lövträd,
t ex gråal (Alnus incana), glasbjörk (Betula
pubescens), asp (Populus tremula), trädformiga viden (Salix spp.) och rönn (Sorbus aucuparia), i södra Sverige även klibbal (Alnus
glutinosa) och ek (Quercus robur). Hit upp

Variation av vattennivån –
Fritt strömmande älv

når endast vattnet under vårfloden och vegetationen är endast kortvarigt översvämmad.
Utanför denna zon finns mer eller mindre
välutvecklad buskvegetation med många olika videarter (Salix spp.), och utanför detta en
bård av örter, gräs och halvgräs. Det kan ofta
förekomma ett tydligt starrbälte (Carex spp.),
utanför vilket det växer amfibiska växter som
endast klarar kortare perioder av torka.
Längst ner på stranden finns sjöfräken (Equisetum fluviatile) om inte våg- och strömverkan är alltför stark. I norra Sverige är vattnet i
de större vattendragen ofta näringsfattigt, men
i södra Sverige kan vattendragen vara tämligen näringsrika. Den nedersta zonen i vattnet
utgörs då ofta av hög och tät vegetation av t
ex vass (Phragmites australis) och säv (Schoenoplectus lacustris) och andra arter som kräver näringsrik miljö, t ex vattenmärke (Sium
latifolium). Generellt sett får stränderna och
själva vattenfåran i medelstora och större
vattendrag mer solinstrålning än i små bäckar,
eftersom trädskiktet inte når till gränsen för
sommarlågvattnet. Dessutom skapar erosion
under kraftiga översvämningar luckor i
strandvegetationen.
Längs exponerade stränder där substratet är
grövre och innehåller mycket grus och sten
blir kärlväxtvegetationen sparsam. I mer
skyddade områden utvecklas dock även på
detta substrat en tätare vegetation. Finare jord
ansamlas mellan blocken där mosskuddar kan
etablera sig. De utgör viktiga strukturer i denna vegetation eftersom de fångar upp

Fritt strömmande älv
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I större vattendrag finns en årstidsbunden vattenståndsvariation. Vattennivåerna är högst under
vårfloden i samband med snösmältningen. Vårfloden kulminerar under tiden maj-juli. Därefter
Jan
Dec
sjunker vattenståndet under sommaren. På hösten
kan det p g a rikliga regn förekomma mindre högvattenflöden. Höga vattenflöden orsakar erosion som flyttar om substrat och löst organiskt
material. Detta förstör vegetation men skapar också nya etableringsytor för växter. Möjligheterna till växtetablering är ofta gynnsamma eftersom sedimentet är fuktigt och näringsrikt. Strandzonen blir genom den dynamiska geomorfologin relativt heterogen, vilket gynnar en hög artrikedom.

näringsrikare än vattnet i vattendraget, vilket
beror på högre mikrobiell aktivitet. Här kan
också algförekomsten vara större än i andra
delar av vattendraget (Dahm m fl 1998). Det
har nyligen upptäckts att det i den hyporheiska zonen finns ett rikt akvatiskt djurliv
som bara har börjat utforskas (Boulton m fl
1998).

jordpartiklar så att en jordmån kan byggas
upp där kärlväxter kan etablera sig. Längs
forsar kan sådana sk skravelängar ha en
mycket artrik och tät ört- och gräsvegetation
(Nilsson 1999). Blocken hjälper till att hålla
värmen genom att de värms upp av solsken.
Vegetationen gynnas också av att det finns
rörligt markvatten även under perioder med
låga flöden. Längs medelstora och större vattendrag kan det längs blockiga stränder finnas
en rik skorplavflora. Olika delar av blocken
utsätts för strömmande vatten, vågor, vind
och solljus under olika lång tid, vilket skapar
en zonering av skorplavsfloran (Nordin
2003). På stränder vid forsar är luftfuktigheten konstant hög på grund av forsdimma, och
på block i denna blöta, kyliga miljö återfinns
oceaniska arter av mossor och lavar, vilka annars är sällsynta i landskapet.

Grundvattenflöde påverkar också vegetationen i strandzonen ovanför vattenytan. Om det
finns ett utströmningsområde där grundvattnet kommer upp nära eller på markytan i
strandzonen utvecklas en mycket frodig vegetation. Det ytliga grundvattnet i utströmningsområden har sipprat genom marken från
inströmningsområden nerför sluttningen och
genom markkemiska processer fått ett högre
pH och kväveinnehåll (Giesler m fl 1998),
vilket gynnar kärlväxter.

Det finns många undantag från denna generella beskrivning av små och stora vattendrag.
T ex kommer små bäckar långt ner i avrinningsområden att rinna i flack terräng med
finsediment. Den geomorfologiska strukturen
blir då mer lik den vid de större vattendragen.
Strandvegetationen har ofta större lövinslag
än vad som är fallet längs små bäckar på moränmark.

Död ved
Död ved skapar distinkta och viktiga strukturer i vattendraget och på stranden. I mindre
vattendrag där trädstammarna ofta är långa i
förhållande till vattenfårans bredd, fördelas de
döda träden ganska slumpvis och förblir liggande där de från början hamnade. Trädstammar som hamnar tvärs över vattenfåran
fångar upp mindre vedbitar och kan bilda små
dammar. Bäcken kan till slut bli trappstegsformad där långa avsnitt med liten lutning
avgränsas av relativt korta fall eller forsar
(Dahlström 2005). Fördämningar och höljor
minskar strömhastigheten, vilket ökar stabiliteten hos vattenfåran och strandkanterna.
Ansamlingar av död ved ökar dessutom vattenfårans bredd, kvarhåller sediment och organiskt material som kan lagras där under
lång tid, och fångar upp frön och vegetativa
förökningsorgan (Naiman och Decamps
1997, Dahlström 2005).

I strandskogarna förekommer samma naturliga störningar som i den omgivande skogen,
t ex brand, vindfällning och insektsangrepp.
Strandskogar är p g a den ofta fuktiga jorden
och högre luftfuktigheten mer skyddade mot
brand. På grund av sitt låga läge i terrängen
kan stranden också vara mer skyddad mot
vindfällning, samtidigt som erosion genom
vattnets rörelse kan fälla många träd i strandzonen.

Vertikalt flöde
Förutom en interaktion mellan vatten- och
landmiljön lateralt finns även en vertikalt
riktad interaktion. I det översta markskiktet i
vattendraget sker ett vattenutbyte mellan vattendraget och grundvattnet (Boulton m fl
1998). Detta skikt kallas den hyporheiska zonen och är ett ännu ganska outforskat habitat
(Bild 2). I denna zon kan vattnet ha en uppgående eller nedåtgående strömriktning (Valett
m fl 2005). Partier i den hyporheiska zonen
med en uppåtriktad grundvattenström är ofta

Fördämningar av död ved skapar också nya
habitat för fisk och makroevertebrater i vattendraget (Bilby och Bisson 1998). Många
landlevande organismer som t ex, mossor, lavar, svampar och insekter är också beroende
av död ved, Stränder rika på död ved kan därför vara mycket viktiga i dagens brukade
skogslandskap där bristen på gamla träd och
död ved lett till att många arter knutna till
dessa substrat är hotade (Samuelsson och
Ingelög 1996, Siitonen 2001).
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I medelstora och större vattendrag kan den
döda veden föras vidare med vattenströmmen,
för att senare fastna och bilda fördämningar. I
stora vattendrag ansamlas vanligen död ved i
högar, t ex på uppströmssidan av öar, i ytterkurvor och i bakvatten. Död ved har ofta en
stabiliserande effekt på stranden, men genom
att omdirigera vattenströmmar kan död ved
också leda till erosion på nya ställen och skapa en mosaik av erosion och deposition längs
kanterna.

Bäver
Bäverns dammbyggen kan leda till genomgripande förändringar i strandzonens hydrologi och geomorfologiska struktur. Fördämningarna skapar nya våtmarker och de förhöjda vattennivåerna leder till att träd, framför allt granen som är känslig för överdämning, dör. Mängden död ved kan därför öka
kraftigt, även i form av liggande stammar eftersom bävern fäller lövträd nära vattnet för
föda. Bäverns aktivitet ökar därigenom habitatheterogeniteten och förändrar också strandzonens vegetationsstruktur för lång tid framöver. Vid nedbrytningen av den stora mängden vegetation efter överdämning frigörs en
mängd näring som leder till hög primärproduktion. Detta tillsammans med den höga
mängden död ved leder till ett rikt insektsliv,
vilket lockar många insektsätare. Den stående
döda veden är dessutom mycket viktig för
hålboende fåglar.

De träd som kan hamna i en skogsbäck växer
inom en smal zon närmast vattnet. Om man
antar att träden faller slumpmässigt kommer
80 % av den döda veden från en 10 meter
bred zon och i stort sett all död ved från en 15
meter bred zon runt bäcken (Dahlström
2005). Denna strandzon är därför ytterst viktig för tillgången på död ved i vattendragen.
Mängden död ved i bäckar kan vara högre än
i de angränsande boreala strandskogarna,
både i gammal och i brukad skog (Dahlström
2005). Eftersom det inte sker någon större
strandbrinkserosion längs dessa skogsbäckar
som rinner fram över morän skapas den döda
veden antagligen av samma processer som i
omgivande skog, d v s främst vindfällning
och trädens åldrande (Murphy och Koski
1989). Den högre volymen död ved i bäckarna beror därför antagligen på att nedbrytningen av barrträd, framför allt tall går mycket långsammare i vattnet än på land
(Dahlström 2005).

Strukturen hos strandzoner mot
våtmarker och sjöar
Naturliga översvämningar förekommer också
vid framför allt mindre sjöar där avrinningsområdet är stort i förhållande till sjöytan.
Förutom vid snösmältning kan små skogstjärnar översvämmas även efter kraftiga regn.
Eftersom vattnet inte strömmar på samma sätt
som i bäckar och älvar sker inte samma omflyttning
av
material
och
erosion

Hur mycket död ved finns det ’naturligt’ i skogarna?
Det finns få studier över hur mycket död ved som funnits och finns i svenska vattendrag. Bäckar i gammal boreal skog som aldrig blivit kraftigt genomhuggen har större
mängder död ved och fler veddämmen än brukad skog (Dahlström 2005). I gammal
skog hittades ungefär åtta veddämmen (som var bredare än halva vattenfåran) per
100 meter, vilket utgjorde två femtedelar av alla dämmen. De andra var skapade av
sten. I skog som hade kalavverkats eller intensivt plockhuggits 50–100 år tidigare
var motsvarande siffror halverade. I genomsnitt uppgick volymen död ved i själva
vattenfåran i gammal skog till närmare 100 m3/ha och det fanns ett 70-tal vedbitar
per 100 meter bäck. Bäckar i den brukade skogen hade bara hälften så många vedbitar och en fjärdedel av vedbiomassan. Den döda veden i bäckar i gammelskogen
var generellt grövre och längre jämfört med i den brukade skogen.

6

som längs vattendrag. Beroende på substratet
längs sjökanter kan dock vågskvalp, framför
allt vid kraftig vind på stora sjöar erodera
även sjöstränder. Också här finns en vegetationszonering med träd längst upp, buskar,
örter och gräs, för att sedan övergå i amfibiska växter och till slut vattenväxter som helt
växer i vatten.
Död ved tillförs sjöar från omgivande strandvegetation, men här har den inte funktionen
att bromsa upp vattenströmmen. Däremot kan
död ved samla på sig organiskt material i sjöar och skapa gynnsamma habitat för vattenorganismer. På strandkanten vid sjöar ska-

par död ved habitat för en rad landlevande organismer som t ex vedlevande svampar, mossor, insekter och fåglar som söker föda och
boplatser i stående död ved.
Skogskanter mot våtmarksområden, t ex myrar, kan inte generellt betraktas som stränder,
men de har strukturer och funktioner som till
stor del påminner om stränder. Kantskogar
mot öppna myrar i boreal skog domineras
ofta av gran (Picea abies), men här växer
också gråal (Alnus incana), olika videarter
(Carex spp.), asp (Populus tremula) och björk
(Betual pubescens) (Sjörs 1948). Markvegetationen består ofta av skuggtåliga växter.

3. Strandzonernas funktion i naturligt tillstånd
perioden. Den minskar dessutom näringsflödet från omgivande mark till vattnet genom sitt näringsupptag, vilket kan vara en
mycket viktig funktion, inte minst i strandzoner som gränsar till jordbruksmark som
läcker näring. Strandvegetationen bromsar
upp vattenströmmen, samt flödet av sediment och organiskt material. Detta tillsammans med rötternas stabilisering av strandbrinken gör att strandvegetationen är mycket viktig för att förhindra eller minska erosion. Vegetationen utgör dessutom föda
både i form av levande och döda blad och
andra växtdelar som äts av vattenlevande
insekter och fisk. Förutom för födosök, är
strandzonen också viktig som lekplats för
vattenlevande insekter och fisk.

Strandzonen har många viktiga funktioner
både för vatten- och landmiljöerna. Strandvegetationen har här en nyckelfunktion eftersom den har stor inverkan på t ex mikroklimatet, avrinning och erosion samt strandens funktion som näringsfilter och som
spridningskorridor. I detta kapitel beskrivs
först interaktionen mellan strandvegetationen och abiotiska faktorer. Därefter tas
några funktioner som är starkt kopplade till
strandvegetationen mer ingående.
Interaktionen mellan vegetation
och abiotiska faktorer
En sammanfattning av interaktionerna
mellan vegetationen och abiotiska faktorer
ges i Tabell 2 och i Bild 2.
All vegetation minskar ytavrinningen genom evapotranspiration under vegetations-

Tabell 2. Strandvegetationens funktioner för vatten- och landmiljöerna (efter Nilsson 1992).
Vegetationskomponent
Vegetationsskikt generellt

Funktion
1. Producerar förna som bl a nyttjas av vattenorganismer
2. Producerar mat och skapar livsmiljö för land- och vattenorganismer
3. Reducerar avrinning genom evapotranspiration
4. Transportled för en del fåglar och däggdjur

Trädskikt

1. Beskuggning som kontrollerar temperatur och luftfuktighet
2. Habitat för landlevande insekter som faller ner i vattnet
3. Byggnadsmaterial (bäver)

Stammar och buskskikt

1. Bromsar flödet av vatten, sediment och organiskt material vid högvatten.

Fältskikt

1. Lekplatser för fisk och insekter som kläckts i vattnet.

Rötter

1. Ökar strandbrinkens stabilitet
2. Skapar överhängande strandbrinkar som ger skydd
3. Tar upp näring från marken och vattnet.

Död ved

1. Reglerar flödet av vatten och sediment
2. Skapar nytt habitat och skydd för t ex svampar, mossor, fiskar
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gen, framför allt längs flackare sträckor.
Vegetationen tar också upp en del vatten
som binds i växterna eller avges via transpiration. Det långsammare flödet samt trädens och buskarnas stabiliserande rotförgreningar bidrar också till minskad erosion
av strandbrinkarna (Gregory m fl 1991).

Mikroklimat
Strandvegetationen är en viktig reglerande
faktor inte bara för klimatet i själva strandzonen utan också i det angränsande vattendraget. Trädart, trädhöjd och krontäckning i
relation till vattendragens bredd påverkar
mängden och våglängden av det ljus som
når vattnet. Detta inverkar sedan på de vattenlevande växt- och djursamhällena eftersom ljusinstrålningen reglerar vattentemperaturen som påverkar produktionen av alger
och vattenväxter. Vattentemperaturen har
också effekt på den vattenlevande faunan
genom att påverka metabolism och larvutveckling. En annan värmereglerande faktor
är substratet i kantzonen. Klippiga eller
blockiga stränder har effektivare värmeöverföring än grusiga eller sandiga stränder.

Näringsfilter och näringskälla
Strandzonens upptag av sediment och näringsämnen regleras av tre primära processer: (1) kvarhållande av sediment och sedimentbundna näringsämnen (t ex fosfor), (2)
aktivt näringsupptag av vegetation och mikroorganismer och (3) absorption av näringsämnen till organiska och oorganiska
jordpartiklar (Lowrance m fl 1984, Gilliam
1994).
Näringsämnen och finsediment som transporteras med grundvatten och ytavrinning
tas upp och omsätts respektive ansamlas i
strandzonen och angränsande våtmarker
(Pinay och Décamps 1988, Gilliam 1994).
Lösta näringsämnen transporteras från den
omgivande terrängen till vattendragen
främst genom grundvattnet. Strandvegetation har genom sina rötter en viktig funktion att ta upp och omvandla lösta näringsämnen till biomassa. Många studier har visat att upptaget av näringsämnen och depositionen av sediment i strandzonen kraftigt
kan förändra utflödet av näringsämnen och
sediment i vattendraget både vad gäller
mängden och sammansättning av näringsämnen (Pinay och Décamps 1988, Gilliam
1994). Det största upptaget av näringsämnen och kvarhållandet av finsediment sker
när strandzonen översvämmas.

Vid en jämförelse av strandzonens mikroklimat från vattenfåran och 200 meter in i
omgivande skog, steg lufttemperaturen (2
meter ovan mark) och marktemperaturen i
ca 30 respektive 50 meter, varefter temperaturerna stabiliserades (Brosofske m fl
1997). Relativ humiditet minskade under
dagtid från vattenfåran ca 60 meter in i omgivande skog, varefter den stabiliserades.

Avrinning och erosion
I vattendragens källflöden sker avrinningen
huvudsakligen som ytligt grundvatten. Om
dessa delar inte får tillskott från ett djupare
liggande grundvatten riskerar de att torka ut
under sommaren. I vattendragens nedre
delar ökar andelen djupare liggande grundvatten i vattenfåran och vattenflödet blir
mer stabilt under året. Vattendragens övre
delar kännetecknas oftast av brantare lutning med fler forspartier och erosion till
följd, medan de nedre delarna är flacka med
mer långsamt strömmande sträckor där sediment deponeras.

Näringsämnen
Av näringsämnena är det främst kväve som
tas upp av strandvegetationen och det i
form av NO 3− men även NH +4 . Strandvegetationen spelar en mycket viktig roll för
att minska mängden kväve som annars förs
med yt- eller grundvattnet ut i vattendraget.
En annan viktig process för att reducera
mängden nitrat är denitrifikation. Det är en
mikrobiell process i syrefri miljö som kan
uppstå i vattenmättad mark (Pinay och Décamps 1988). Denitrifikation minskar i re-

Strand- och våtmarksområden längs de
mindre vattendragen reglerar avrinningsmängden eftersom de är källområden för
avrinningen. Våtmarker är viktiga vattenmagasin och reglerar flödestopparna
(Holland m fl 1990). Både angränsande
våtmarker och strandvegetation dämpar avrinningen och flödestopparna i vattendra-

9

delar flyter med vattnet och deponeras på
nya ställen. I de norrländska älvarna återfinns fjällväxter på stränderna en bra bit
nedströms fjällen, medan de inte återfinns i
omgivande skog (Nilsson 1999). Det tyder
på att de är vattenspridda. I försök i Vindelälven där solrosfrön och fröattrapper i form
av träklossar använts har spridningssträckor
på 23 km respektive 153 km uppmätts
(Andersson m fl 2000).

gel förekomsten av förhöjda kvävekoncentrationer i avrinningsvattnet. Näringsupptaget ökar generellt med strandzonens
bredd. Fosfor är främst bundet till sedimentpartiklar och fastnar i strandzonen genom att vegetationen håller kvar sediment
(Gilliam 1994). Löst fosfor tas inte alltid
upp så effektivt i strandzonen p g a att koncentrationen av fosfor som redan är bunden
till sedimentpartiklar är högre än den fosfor
som är löst i vattnet.

Döda växtdelar som flyter med vattnet
klumpas ihop och bildar s.k. drift. Denna
drift kan i större vattendrag bilda stora
flytande mattor som kan fungera som effektiva spridningsenheter eftersom frön och
vegetativa växtdelar fastnar och flyter med.
Den största omfördelningen av driftpackar
och därmed även frön och vegetativa växtdelar sker under vårfloden. Då rinner vattnet snabbt (i Vindelälven förflyttas högvattentoppen 230 km på 2,5 dagar under vårfloden, Nilsson m fl 1994). Driften deponeras i bakvatten och längs lugnflytande
sträckor. Där kan den bilda packar som
både kan överlagra och därmed döda befintliga växter, men samtidigt utgöra groningsbädd för nya plantor. Frön, frukter eller vegetativa förökningsorgan som finns i
driften utnyttjar det gynnsamma mikroklimatet med relativt hög temperatur och god
tillgång på näringsämnen. Det finns dock
också många vindspridda växter, både kärlväxter och mossor på stranden, för vilka
korridorfunktionen inte är lika viktig.

Organiskt material
Vattendrag tar emot stora mängder organiskt material från den omgivande strandskogen i form av trädstammar, grenar,
kvistar, löv, barr och även lösta organiska
ämnen. Förutom direkt nedfall i vattendraget transporteras organiskt material från
strandskogen via ytavrinning och markerosion vid höga vattenflöden (Gregory m fl
1991). Nedfallet av löv, barr och kvistar
sker vanligtvis från en relativt smal zon
närmast vattendraget. Lövförna som tillförs
vattendraget har stor betydelse för de akvatiska insekterna (Vannote m fl 1980). I lövskogsområden kan lövnedfallet på hösten
utgöra mer än 70 % av de mindre vattendragens totala tillskott av grova partiklar av
organiskt material (Conners och Naiman
1984). Lövträden står för ett större nedfall
av organiskt material till vattendragen än
barrträden trots att detta bara sker under en
begränsad tid på året. Löv har ett högre
näringsvärde för de akvatiska insekterna än
barr och kottar, vilka dock kan utgöra en
stor andel av mängden grovt organiskt material i barrskogsdominerade områden
(Conners och Naiman 1984).

Strandskogar längs vattendrag har också visat sig vara viktiga spridningskorridorer för
ungfåglar (Machtans m fl 1996), transportleder för flyttande fåglar (Groom och
Grubb 2002) och för en rad däggdjur som t
ex älg, hare, räv och vessla (Skoog 1975).
Många fåglar har strandskogen som regelrätt habitat och inte främst enbart som
transportled
eller
spridningskorridor
(Spackman och Hughes 1995, Whitaker och
Montevecchi 1999).

Spridningskorridor
Vattendrag utgör en viktig spridningskorridor för strandväxter (Andersson m fl
2000, Andersson och Nilsson 2002). Artrikedom hos kärlväxter är högre i översvämmade ytor än i ytor som inte översvämmas
på samma strandsträcka (Jansson m fl under
tryckning). Det indikerar att spridning av
förökningsorgan med vatten bidrar till den
höga artrikedomen och att den inte endast
beror på spridning från den lokala vegetationen. Frön, frukter och vegetativa växt-
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Strandskogar längs sjöar och andra våtmarker fungerar inte som spridningskorridorer
på samma sätt för växter som strömmande
vattendrag eftersom det inte finns en koncentrerad vattenström. Det blir viktigare att
ha frön som kan flyta länge för att kunna
låta sig spridas med vågorna på en sjö
(Nilsson 1992). Eftersom dessa vattendrag
inte bildar linjära nätverk genom omgivande skog liksom bäckar och älvar, utgör
strandskogarna mot sjöar och myrar inte
heller transportkorridorer genom landskapet
på samma sätt, framför allt inte om det rör
sig om mindre sjöar och myrar.

Funktionen hos strandzoner mot
våtmarker och sjöar
Strandskogar längs sjöar och våtmarker har
i stort sett samma funktioner som strandskogar mot rinnande vattendrag. I dessa
strandskogar ligger grundvattennivån i eller
nära markytan, vilket precis som vid
strömmande vatten leder till ett fuktigt mikroklimat. Strandskogarna fungerar även här
i viss mån som filter för närings- och sedimentupptag (vid ytavrinning). De producerar organiskt material som tillförs vattendragen och har även här funktionen av
spridningskorridor för t ex vissa fåglar
(Machtans m fl 1996, Hannon m fl 2002).
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4. Specifika artgrupper
bilda driftpackar på vilka frön och vegetativa
växtdelar kan fastna och därmed spridas nedför vattendraget (se sid 13).

I detta kapitel beskrivs först allmänt betydelsen av strandskogar för olika organismgrupper. Därefter tas effekter av buffertzoner upp
när litteratur på området finns.

Även om artrikedomen hos kärlväxter är högre i strandzonen längs små skogsbäckar och
stora älvar än i omgivande skog är det inte
känt hur viktiga olika processer som skapar
detta artrikedomsmönster är i olika stora vattendrag. Alla processer, t ex översvämning,
som leder till omfördelning av sediment och
förna, spridning av frön med vatten, ansamling av död ved etc pågår både i små och i
stora vattendrag. De har dock olika stor betydelse beroende på vattendragets storlek. I
bäcknära skogar kan antas att samma processer som påverkar kärlväxter i den övriga skogen i stor grad även påverkar växter längs
bäckkanter.

Kärlväxter
Artrikedomen av kärlväxter på älvstränder är
i genomsnitt hög med ungefär 90 arter för en
200 meter lång sträcka. Rekordet har hittats i
Linaforsen, Vindelälven med 138 kärlväxtarter på en 200 meter lång sträcka mellan
sommarens lågvattennivå och vårens högvattennivå. Ett fåtal kärlväxtarter förekommer
endast på älvstränder, men de flesta hittas
även i omgivande marker. Orsaken till den
höga artrikedomen är att jordarna på stränderna är förhållandevis fuktiga, näringsrika
och har högt pH, vilket gynnar många kärlväxter. En ytterligare faktor är de återkommande översvämningarna som dödar dominanta arter och därmed hindrar dem att tränga
ut konkurrenssvaga. Översvämningarna leder
till erosion av stränder samt pålagring av
näringsrika sediment som skapar gynnsamma
habitat för plantor att etablera sig i. Stor substratheterogenitet har också visat sig öka artrikedomen (Nilsson m fl 1989). I gamla
bäcknära skogar i norra Sverige kan artrikedomen hos kärlväxter vara ungefär dubbelt så
hög på 0,1 haytor som på ytor med omgivande gammal skog (M. Dynesius opublicerade
data). Detta var även fallet i bäcknära skogar
som hade blivit kalavverkade 30–50 år tidigare jämfört med omgivande skog av samma
ålder. Områden där strandzonen sammanfaller med utströmningsområden för grundvatten
har en hög artrikedom av kärlväxter
(Augspurger 2003). Vid stora vattendrag med
bred strand kan det bli en tydlig zonering av
vegetation av i tur och ordning ris, lågörter
och högörter om utströmningsområdet ligger
ganska långt ner i strandzonen. Strandzoner
producerar också mer förna än omgivande
skogar (Xiong och Nilsson 1997). Förnan kan

Mossor
Artrikedomen av lever- och bladmossor är
dubbelt så hög i bäckskogar som i omgivande
skogar i norra Sverige (Dynesius 2001, Tabell
3). Om man tar hänsyn till skogens ålder och
delar upp skogarna i gammal skog (aldrig
kalhuggen med träd > 150 år) och ungskog
(30–50 år efter kalavverkning) ökar skillnaden i artantal mellan bäcknära skog och
omgivande skog (Tabell 3). Den bäcknära
skogen hyser alltså betydligt fler mossarter än
den omgivande skogen även fast ytan har varit kalavverkad ett tiotal år tidigare. Det visar
på bäcknära skogars stora betydelse för artdiversiteten av mossor i skogsmiljön.
Den högre artrikedomen i bäcknära än i omgivande skogar beror antagligen på att de förra har mer heterogen fördelning av markfuktighet, mark-pH och solinstrålning, vilket
gynnar en högre artrikedom. Att habitatheterogenitet är viktig stöds också av att
skillnaden mellan bäcknära och omgivande
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Tabell 3. Antal mossarter i olika skogstyper av olika åldrar (efter Dynesius 2001).
Lokaltyp (antal provytor)
Levermossor
Bladmossor
Antal
%
Antal
%
Alla provytor (72)
All bäcknära skog (36)
Gammal bäcknära skog (18)
Ung bäcknära skog (18)
All omgivande skog (36)
Gammal omgivande skog (18)
Ung omgivande skog (18)

91
89
80
73
50
47
35

100
98
88
80
55
52
38

178
173
156
133
84
75
58

100
97
88
75
47
42
33

norrlands län (Hylander m fl 2005a) minskade en buffertzon på 10 meter om varje sida av
bäcken de negativa effekterna av kalavverkning på mossorna. Ungefär hälften så många
mossarter försvann från buffertzonen som
från kalhygget och andelen mosstäckt mark
minskade inte lika mycket i buffertzonen som
vid kalavverkningar. Levermossor påverkades
generellt mer än bladmossor av avverkningen,
vilket kan bero på att levermossor är mer uttorkningskänsliga än bladmossor (Kurschner
1999). Det finns t ex fler levermossarter på
nordvända än sydvända sluttningar i boreala
skogar i norra Sverige (Söderström 1981).
Rödlistade mossarter minskade med 80 % på
kalhyggena och med 30 % i buffertzonerna
medan de ökade med 29 % i referensytorna
(Hylander m fl 2005a).

skogar i antal mossarter är mindre om endast
skogslevande arter beaktas. Det är framför
allt arter som växer på öppna ytor (t ex block
och öppna myrar) som inte finns i lika hög utsträckning i omgivande som i bäcknära skogar (Dynesius 2001). Det beror nog på att de i
högre utsträckning än arter som växer mer
skyddat, utsätts för uttorkning efter kalavverkning.
Ett stort problem för mossor efter kalavverkning är minskningen av mängden grov
död ved. Vedberoende mossor minskade både
i bäcknära skogar och i omgivande skogar
efter avverkning, men minskningen var mindre i de förra. I fuktiga–blöta strandskogar kan
dock en hög nedbrytningshastighet samt
snabbare överväxning av markvegetationen
orsaka att mängden död ved minskar snabbare
än i omgivande skog.

Artsammansättningen förändrades tydligt i
buffertzonerna efter avverkningen av den angränsande skogen och vissa arter påverkades
mycket negativt. Förändringen i artsammansättning var dock mindre jämfört med den på
kalavverkade ytor. De arter som påverkades
negativt av kalhyggena påverkades mindre
negativt i buffertzonerna. Arter som påverkades positivt av avverkningen ökade mer på
kalhyggen än i buffertzonen.

Det finns några mossarter som har anpassat
sig till strandzoner med stora vattenståndsfluktuationer. Ett exempel är hårklomossan
(Dichelyma capillaceum) som i både sjöar
och strömmande vatten växer på block och på
basen av främst gråal, klibbal och olika videarter (Bild 3). Hårklomossan tycks endast förekomma vid vattendrag med vattenståndsfluktuationer > 0,5 meter (Hylander 1998).
Den växer inom den zon där sannolikheten är
störst att den under året både är översvämmad
och torrlagd. Den tål däremot inte frekventa
vattenståndsvarationer. I sådana reglerade
vattendrag försvinner arten.

Vilket substrat mossarterna växer på har betydelse för vilken effekt avverkningen får.
Många arter som växer på konvexa substrat
(block, lågor, trädbaser och frisk mark) minskade eller försvann, medan arter som växer på
konkava substrat (skrevor, bäckkant, fuktig
mark) var relativt opåverkade (Hylander m fl
2005a). Även i detta fall mildrade buffertzonerna effekterna av avverkning. Framför allt
påverkades lever mossor som växer på

Effekt av buffertzon
I en studie av artrikedomen hos blad- och levermossor innan och 2,5 år efter avverkning
längs skogsbäckar i Jämtlands och Väster-
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Bild 3. Hårklomossa –
Dichelyma capillaceum
Hårklomossan är en utpräglad
strandmossa. Den växer på
trädbaser och block enbart i en
zon där den både blir överdämd
och torrlagd under året.
Här längs Lyckeboån, Blekinge
med frodiga bestånd av Safsa
(Osmunda regalis).

konvexa (upphöjda) substrat negativt. Mossor
som växer på konvexa substrat är mycket mer
beroende av ett fuktigt mikroklimat än de
som växer på konkava substrat som har tillgång till fukt direkt från marken. Eftersom
grundvattenytan höjs efter kalavverkning blir
de konkava substraten fuktigare, medan konvexa substrat blir torrare eftersom de utsätts
för mer sol- och vindexponering.

Lavar
I bäcknära skogar i norra Sverige är den totala
artrikedomen av blad- och busklavar på alla
typer av substrat (mark, block, träd) ungefär
lika stor som i omgivande skog (M. Dynesius
opublicerade data). I en studie i norra Sverige
som omfattade både bäckskogar och omgivande skog fanns starka korrelationer mellan
artrikedom av kärlväxter, blad- och levermossor (Zinko 2004). Dessa organismgrupper har
alla högst artrikedom i skog med hög luftoch markfuktighet, men artrikedom av lavar
korrelerade i stort sett inte alls med någon av
dessa organismgrupper. Vissa grupper av lavar t ex marklevande är till skillnad från mossor inte så beroende av hög luftfuktighet och
andra abiotiska variabler som mossor (Zinko
2004).
Längs större och öppnare vattendrag kan soloch vindexponeringen bli för kraftig för en
del lavarter. Exempelvis ökar bållängden på
den epifytiska garnlaven (Alectoria sarmentosa) tydligt när man rör sig från vattendragen
och in i omgivande skog (C.J. Wikström,
opublicerade data). Epifytiska lavar har också
visat sig vara påverkade av kanteffekterna

mot öppna myrar (Moen och Jonsson 2003).
Artrikedom och förekomsten av vissa lavarter
påverkades negativt ca 50 m in i skogen från
myrkanten. Förekomsten av andra lavarter
gynnades dock av kanteffekten.
Vissa grupper av lavar är dock beroende av
fuktiga habitat. Dit hör lavar som växer på
block i vattendrag, arter som är beroende av
forsdimma, och epifytiska lavar som växer i
strand- eller sumpskogar (Peterson och
McCune 2001, Wallén 2001, McCune m fl
2002). I en studie i Oregon var artrikedomen
av epifytiska blad- och busklavar högre i
strandskogar längs stora vattendrag än i omgivande skog och mindre skogsbäckar
(McCune m fl 2002). Fler rödlistade epifytiska lavarter hittades i strandskogarna än i
omgivande skog och framför allt i strandskogarna längs mindre och större fiskbärande
vattendrag. Artsammansättningen i bäckskogar utan fisk skilde sig inte så mycket från
omgivande skog, men artsammansättningen i
dessa båda typer av vattendragr skilde sig
dock betydligt från den i strandskogen längs
mindre och större fiskbärande vattendrag. De
sistnämnda strandskogarna bidrog därför
mycket till den totala lavartrikedomen på
landskapsnivå (McCune m fl 2002).
I Sverige har också en ökad förekomst av vissa fuktighetsgynnade arter noterats i sluttningar ner mot vattendrag som ligger i markerade dalar jämfört med skog ovanför dalkrönet (C.J. Wikström, muntligt). Vissa fuktighetsgynnade skorplavar, som växer mera
skyddat på trädstammar och stambaser, kan
också öka i frekvens närmare vattendraget
(C.J. Wikström, opublicerade data). Det finns

högt mark-pH och hög grundyta av lövträd
bidrog till en hög artrikedom av snäckor. Utströmningsområden med ytligt grundvattnet
ligger ofta i strandzoner och här är mark-pH
samt lövträdsinslaget högre än i omgivande
mark. Detta gör bäcknära skogar till gynnsamma biotoper för landsnäckor som äter lövförna. Markfuktighet är en viktig faktor för
landsnäckorna och på blöt och fuktig mark
finns det mikrohabitat som gropar och
sprickor där markfukten hålls relativt konstant även om omgivande mark torkar ut. På
torrare mark i omgivande skog kan det vara
ont om sådana mikrorefugier, vilket gör att
kalavverkning kan få större negativa effekter
än på blöt och fuktig mark.

också en speciell artsammansättning av lavar
i strandlövskog som regelbundet översvämmas med 80 cm eller mer (J.O. Hermansson,
muntligt). Den höga artrikedomen i dessa
strandlövskogar tycks bero på att de är öppna
och samtidigt fuktiga.

Svamp
Det finns i stort sett ingen litteratur som särskilt behandlar svampar i strandskogar. I en
omfattande studie i alskogar, vilken förutom
strandskogar längs vattendrag även omfattar
kustskogar i centrala–norra Norge och Sverige, konstateras att denna skogstyp är mycket
rik på vedlevande svampar (Strid 1975). Dessa skogar är fuktiga och rika på även andra
lövträdsarter än al, vilket gynnar svampfloran. Uppskattningsvis är över 2500 vedlevande storsvampar knutna till skogsmark
(Dahlberg och Stokland 2004). Av dessa växer 34 på genomdränkt ved. Veden som hamnar i vattendragen produceras främst av
strandskogen.

Effekter av buffertzoner
I en studie av landsnäckors artrikedom före
och 2,5 år efter avverkning längs 15 bäckar i
boreal skog i Jämtland och Västernorrlands
län (Hylander m fl 2004) konstaterades att en
buffertzon på 10 meter om varje sida bäcken
minskade de negativa effekterna av kalavverkning på landsnäckorna. Kalavverkning
reducerade både artrikedom och förekomst av
de flesta landsnäckorna.

Landsnäckor
Längs bäckskogar i norra Sverige finns en rik
landsnäckfauna (Hylander m fl 2005b). Ett

Landsnäckor

Foto Niklas Lönell

Det finns 113 arter landsnäckor i Sverige. De flesta
lever bland förna och vissa återfinns ofta på trädstammar, lågor och markvegetation.Landsnäckor
äter till största delen växtförna. Eftersom den har ett
lågt näringsinnehåll har många snäckor specialiserat
sig på ytterligare ett substrat som t ex levande växter,
svamp eller kadaver. Ett fåtal är rovdjur och äter andra
snäckor och ägg. Landsnäckorna fungerar som
nedbrytare av förna, men gör bara ett grovjobb. De
assimilerar inte så mycket av förnan utan deras spillning
tas sedan över av nedbrytande svampar och mikrober.
Snäckorna måste ha tillgång till kalcium för att tillverka
sina skal. Kalcium är även viktigt för deras äggproduktion. Både artrikedomen och tätheten av
snäckor ökar med ökat pH och tillgång på kalcium
Discus rotundatus
i förnan. Många tättingar är sin tur beroende av att få
i sig snäckskal för att få tillräckligt mycket kalcium för
äggproduktion. Minskad snäcktillgång skulle kunna vara en förklaring till defekter på äggskalen hos t
ex talgoxe. Snäckorna är också beroende av hög fuktighet. Deras fuktiga hud och det faktum att de
förlorar fukt genom att de avger slem när de rör sig gör att de måste undvika platser där de riskerar
att torka ut. Snäckornas dåliga spridningsförmåga gör dem därför känsliga för förändringar i mikroklimatet.
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initiala nedgången av snäckfaunan efter kalavverkning temporär.

Ingen art gynnades tydligt av avverkningen
men en del arter påverkades mer negativt än
andra. Markfuktighet hade betydelse för hur
stor effekten av avverkning blev. På blöta
kalhyggen påverkades inte landsnäckornas
artrikedom eller frekvens. Här minskade inte
mosstäcket så mycket, vilket ledde till att förnan inte torkade ut. Eftersom de flesta landsnäckor i boreal skog är mest aktiva under
fuktiga och relativt svala förhållanden verkar
det troligt att det varma och och torra mikroklimatet i förnan på kalhyggen leder till
många landsnäckors död.

Terrestra insekter
Det finns en speciell insektsfauna anpassad
till att leva på stränder. De flesta av dessa insekter är knutna till tidiga successionsstadier
med öppna och glest bevuxna markytor
(Berglind m fl 1997). Strandinsekterna är anpassade till regelbundet återkommande vattennivåfluktuationer. De klarar översvämningar genom att simma, springa eller flyga
till högre belägna partier. Ägg, larver men
även en del fullbildade insekter överlever
också nergrävda. Det finns en rik fauna av
strandskalbaggar. De förekommer framför allt
längs sandiga vattendrag där det sker en relativt stor omflyttning av material. I den artrika
Svartån har 133 skalbaggsarter hittats, varav
kortvingar och jordlöpare är de artrikaste
grupperna med 50 arter var (Berglind m fl
1997). Ungefär 63 % av arterna var karakteristiska för stränder. Denna undersökning
gjordes endast på relativt öppna sandytor i
strandzonen närmast vattnet. I Klarälven och
Öre älv har undersökningar gjorts där hela
strandzonen och dessutom strandvegetationen
sökts igenom. Där hittades en mycket hög artrikedom med t ex 115 respektive 70 arter av
enbart jordlöpare. I den öppna strandnära zonen finns ofta också en hög artrikedom av
flugor och steklar (Berglind m fl 1997). Högt
belägna partier av sydvända strand- och nipbranter kan dessutom vara bra värmelokaler
för speciella samhällen av torrmarksinsekter.
Där hittas bl a krävande gaddsteklar, skinnbaggar, vivlar och bladbaggar.

I buffertzonerna var effekterna av avverkning
i angränsande skog intermediära mellan kalavverkning och referensytorna, både för artrikedom och artförekomst. Medan antalet individer minskade betydligt var minskningen av
antalet arter inte så stor. Detta tyder på att
buffertzoner har en skyddande verkan, men
att en 10 meter bred skyddszon på var sida av
bäcken inte räcker för att skydda landsnäckorna helt. Buffertzoner där många träd
stormfälldes och som därför hade lägre beskuggning hade också lägre artrikedom. Ett
annat problem efter avverkning skulle kunna
vara födotillgång för snäckorna som äter lövförna (Hylander m fl 2004). Att lämna en ansenlig mängd lövträd borde inte vara svårt
eftersom lövträd ofta är vanliga i strandskogar, i alla fall längs större vattendrag.
I andra studier i tempererade (Strayer m fl
1986, Hawkins m fl 1997) och boreala skogar
(Ström 2004) har den negativa förändringen
av landsnäcksfaunan efter kalavverkning varit
övergående. Snäckorna bedöms ha återinvandrat från angränsande fuktigare områden
(Strayer m fl 1986) eller från djupare jordlager (Hawkins m fl 1997). Fuktiga och blöta
ställen i skogsmark som t ex gropar och
sprickor kan fungera som refugier för landsnäckor på liten skala där de kan överleva
kalavverkning. I boreal bäcknära skog som
hade avverkats 40–60 år tidigare var artrikedomen och förekomsten av landsnäckor högre
än i gammal skog (> 150 år) (Ström 2004).
Både artrikedomen och förekomsten var korrelerad till förnans pH i de unga skogarna
som har ett högre lövinslag än i gammal skog.
Artsammansättningen hade också förändrats
jämfört med gammal skog. Troligen är den

Strandskogar rika på död ved och därmed
också vedsvampar, kan ha en rik vedberoende
insektsfauna. I de nedre strandskogarna av
Dalälven finns en mycket rik och för Sverige
unik insektsfauna (Niklasson och Nilsson
2005). Exempelvis finns här den rödlistade
cinnoberbaggen (Cucujus cinnaberinus) som
lever under barken på grövre nydöda aspar.
Denna skalbagge finns i Sverige endast kvar i
ett litet område runt norra Uppland. En annan
vedberoende skalbagge som främst förekommer i strandskogar är en knäppare, svartfläckad rödrock (Ampedus sanguinolentus).
Larven lever i fuktiga lågor av oftast al och
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(Finlay 2001). Exempel på bottenlevande insekter som livnär sig på föda är sk fragmenterare som sönderdelar löv och barr; och samlare som lever av finpartikulärt organiskt material. Till de förra hör nattsländelarver (Limnephilidae och Lepistomatidae), medan t ex
fjädermygglarver (Chironomidae) är exempel
på de senare (Cummins 1974). Även i mindre
vattendrag är dock mikroalger viktig föda för
vissa djur som t ex filtrerare och och betare.

björk och kan överleva att stocken ligger under vatten i flera månader.

Effekter av buffertzoner
I Kanada har en del studier gjorts av buffertzoners effekter på insektsfaunan. Insektsfaunan hade 1,2–2 gånger fler individer i buffertzoner längs sjökanter i Newfoundland,
Kanada än i intakt skog. Detta gällde både på
marken och i nedre delen av krontäcket
(Whitaker m fl 2000). Buffertzonerna var 25–
40 meter breda och de angränsande kalhyggena 4 eller 5 år gamla. Den höga förekomsten av insekter antas bero på att buffertzonerna fungerar som vindskydd från både
kalhyggessidan och sjösidan. Vindstyrkan var
visserligen högre i buffertzonen än i den intakta skogen, men buffertzonen fungerar som
ett skydd i en mycket vindexponerad omgivning. Flygande insekter driver med vinden då
vindstyrkan överstiger insekternas maximala
flyghastighet och ansamlas därför i angränsande områden där vindstyrkan avtar. Kraftig
vind kan också hindra insekter som är relativt
svaga flygare att överhuvudtaget lyfta. Ansamlingen av flygande insekter är störst på läsidan av den vindbrytande buffertzonen, alltså
i skogsdelen av kanten. Detta har också konstaterats vid jämförelse av kalhyggen och
skogskanter i Finland (Helle och Muona
1985). Här fanns också ett högre antal ickeflygande insekter i skogskanten än på kalhygget. Dessa är inte vindberoende och var därför
inte heller koncentrerade till läsidan, dvs
skogsdelen av kanten, utan fanns på ömse sidor.

I större vattendrag med avrinningsområden >
10 km2 är solinstrålningen till vattendraget
högre. Detta gynnar bottenlevande insekter
om inte trådformiga grönalger breder ut sig
och konkurrerar ut mikroalgerna. Bottenlevande växtätare blir då mer beroende av
mikroalger än av föda från omgivande skog,
även om det är där större delen av det organiska materialet i vattnet har sitt ursprung
(Finlay 2001). Andelen föda från land respektive vatten varierar mycket på en och
samma plats beroende på vilken djurgrupp
man tittar på. Generellt ökar förekomsten av
betare som lever av fastsittande alger och filtrerare som lever av drivande alger när vattendragen blir större. Exempel på betare är
snäckor (Ancylidae) och nattsländelarver
(Glossosomatidae) medan knottlarver (Simuliidae) är exempel på filtrerare (Cummins
1974).

Fåglar
Vintertid utnyttjar en hel del hönsfåglar, t ex
orre och dalripa, strandzoner längs större
vattendrag för födosök. Sommartid gynnar
den rika insektsfaunan häckning i strandzonen och älvstränderna har mer häckande
fågel än vad den omgivande skogen har
(Skoog 1975). De flesta hackspettsarter föredrar lövträd för bobygge. Detta gör strandskogarna till viktiga biotoper, åtminstone
längs medelstora och större vattendrag, eftersom andelen lövträd i omgivande skog har
minskat betydligt under de sista decenniernas
intensiva kalhyggesbruk. Nipor längs större
strömmande vattendrag är viktiga boplatser
för backsvalor. För vadare utgör stränderna i
älv- och sjösystem betydelsefulla födosökslokaler. Vintertid är öppna forssträckor viktiga
övervintringsplatser för strömstarar. Andra
fågelarter som är relativt sällsynta och i Sve-

Bottenfauna
I mindre vattendrag med ett avrinningsområde < 10 km2 regleras förekomsten av
bottenlevande insekter till stor del av strandvegetationens sammansättning och utbredning (Finlay 2001). Nedfall av löv från
strandvegetationen utgör födobas för många
bottenlevande djur. På så sätt styrs bottenfaunans artsammansättning av strandvegetationen (Vannote m fl 1980). I mindre
vattendrag är produktionen av mikroalger låg
samtidigt som det är stort inflöde av förna
från omgivande skog. Det leder antagligen till
att algproduktionen är mindre viktig för de
bottenlevande insekterna i dessa vattendrag
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vessla, hermelin och räv. Skoog (1975) antog
att främsta skälet till det rika djurlivet i
strandzonen var hög produktivitet och därmed
god tillgång på buskvegetation. Under vintern
blir denna födotillgång extra viktig eftersom
fältskiktet, i alla fall i norra Sverige då är
täckt av snö. Ofta är snötäcket tunnare på
vattendraget eftersom isen fryser till efter att
det börjat snöa. Det underlättar framkomligheten. Koncentrationen av älg är vintertid
påtaglig i älvdalar, men även sommartid betar
älgen på stränderna och den på sina håll frodiga vattenvegetationen.

rige har sin huvudsakliga förekomst längs åar
och älvar är kungsfiskare och forsärla.

Effekter av buffertzoner
I Nordamerika har buffertzonernas betydelse
för fågelfaunan studerats. Vid en sjöstrandskog i Alberta, Kanada utnyttjade tättingar
100 meter breda buffertzoner för förflyttningar betydligt mer än kalhyggen
(Machtans m fl 1996). Buffertzoner var framför allt viktiga som transportleder för ungfåglar som använde dem för att sprida sig ut
från hemterritorierna. Skogsarter utnyttjade
buffertzonerna för både födosök och bobygge
och undvek kalhyggena. Att buffertzoner är
viktiga främst för skogslevande fåglar bekräftas i en annan studie i Québec, Kanada.
Längs 5–15 meter breda älvar jämfördes fågelfaunan i 20, 40 och 60 meter breda buffertzoner med referensytor där skogen inte
avverkades (>300 meter skog) (Darveau m fl
1995). Endast de bredaste buffertzonerna
kunde hysa en fågelfauna med en artsammansättning och täthet som liknade den i referensytorna. Framför allt missgynnades artrikedomen av fåglar knutna till skogsmark i buffertzonerna. Även Hannon m fl (2002) fann
att just skogslevande fåglar minskade när buffertzonerna understeg 200 meter.

Fisk
De flesta sötvattensfiskar är beroende av
strandzonernas primärproduktion. Nedfallet
av förna från land påverkar som nämnts bottenfaunans sammansättning som utgör föda åt
fiskar. Därmed reglerar strandvegetationen
till en del även sammansättningen av fiskarter. Lövinslag längs bäckarna ökar såväl artrikedomen av fisk som individantalet av lake,
simpor och öring (Nyberg och Eriksson
2001). Strandzonen erbjuder också viktiga
lekplatser för fiskar. Död ved och höljor skapar ståndplatser för födosök, ger skugga,
skydd för stark ström och mot rovfisk. Öring
som normalt förekommer sparsamt om rovfiskarna gädda och/eller lake finns närvarande, kan ha lika hög förekomst på lokaler med
hög andel död ved som på lokaler utan sådan
rovfisk.

Däggdjur
Strandzonen längs vattendrag är viktig för de
däggdjur som lever där, t ex utter, bäver och
bisam. Även minken är beroende av vatten
eftersom den främst lever av fisk och groddjur. Uttern är beroende av öppna forssträckor vintertid som kan erbjuda ett uthålligt fiske. Bävern har en speciell roll i strandskogen då den påverkar strandstrukturen och
funktionen genom att bygga dammar och fälla
träd (se sid 9). Den äter strandvegetation och
bygger sin hydda i strandkanten eller dämmer
upp mindre vattendrag. På våren söker sig
fladdermöss till lövskog vid vatten där det
finns gott om insekter (de Jong och Ahlén
1991).

Vid en jämförelse mellan bäckar i brukad
skog (befintligt hygge, pågående avverkning,
röjning eller gallring) och skogar utan skogsbruk har konstaterats att den totala fiskfaunan
inte skilde sig i artrikedom eller mängd
(Nyberg och Eriksson 2001). Däremot fanns
det tätare bestånd av gädda och lake och glesare bestånd av elritsor och småöring i den
brukade skogens bäckar. Andelen vattendrag
med öring var 5 % lägre i skogsbruksvatten.

Effekter av buffertzoner
I en studie i Alaska jämfördes fiskfauna mellan naturskog, helt kalavverkad mark och kalavverkad mark med 15–30 meter breda buffertzoner mot vattendrag (Murphy m fl 1986).
Buffertzonerna var effektiva på så sätt att
fiskbestånden inte skilde sig från referensområdena. I de kalavverkade områdena ökade

Strandskogar längs större vattendrag är också
viktiga transportleder för däggdjur, särskilt
vintertid då tätheten av däggdjurspår är högre
i strandzonen än i omgivande skog (Skoog
1975). Vanliga spår härrör från både växtätare som älg och hare, och från rovdjur som
18

1986). Vintertid kan buffertzoner framför allt
i rensade och kanaliserade vattendrag skydda
mot alltför stark avkylning, vilket annars kan
leda till bottenfrysning. Minskade mängder
död ved efter avverkning har negativa effekter på fisk. Dessutom minskar strandkantens
stabilitet vid avverkning, vilket leder till erosion av överhängande strandkanter där fiskar
söker skydd. God födotillgång på sommaren
samt ansamlingar av död ved är en förutsättning för att laxfiskarna ska överleva vintertid
(Murphy m fl 1986).

mängden laxyngel, framför allt i områden på
kalkrik berggrund. Detta tros bero på en ökad
produktion av alger till följd av ökad solinstrålning och riklig tillgång på näring. Vatten
som rinner över kalkberg har ofta en hög halt
av lösta näringsämnen.
Buffertzoner kan också skydda mot alltför
höga vattentemperaturer, vilket missgynnar
många fiskarter, t ex laxfiskar (Barton m fl
1985, Scrivener och Brownlee 1989). I boreala områden med låga vattentemperaturer kan
dock luckor i krontäckningen ha positiva effekter på fiskproduktionen (Murphy m fl
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5. Mänsklig påverkan på struktur och funktion
Strandzonerär har i alla tider nyttjats av
människan för jakt och fångst, jord- och
skogsbruk samt kraftutvinning. I detta kapitel beskrivs i grova drag vilken effekt
vattenkraftsutbyggnad, skogsbruk, dikning
och kanalisering har haft på strändernas
ekosystem.

vintern lägger sig isen direkt på stranden.
Växter som trots allt har lyckats etablera sig
på stranden fryser sönder eller förstörs genom
isens rörelser. Detta leder till att strandväxterna återfinns som en smal bård längst upp
vid högvattenlinjen. Vind- och djurspridda
växter klarar sig bäst i denna miljö (Jansson
m fl 2000b).

Vattenkraftsutbyggnad

Stränderna längs älvmagasin är utsatta för en
mycket frekvent vattenståndsfluktuation.
Strandzonen blir i dessa magasin mycket smal
och vegetationstäckningen mer än halveras på
dessa stränder jämfört med fritt strömmande
älvar (Jansson m fl 2000a). Förutom vattenmagasin finns det även torrfåror i reglerade
vattendrag där vattnet leds om genom kanaler
och tunnlar till kraftverken.

Vattennivån i regleringsmagasin kan fluktuera flera tiotals meter över året vilket i flack
terräng kan leda till att en flera hundra meter
strand kan ligga blottlagd under försommaren. De stora vattennivåfluktuationerna orsakar erosion samt innebär att en stor del av
stranden är översvämmad under senare delen
av växtsäsongen. Eventuella växter som har
etablerat sig på stranden under våren dränks
då. När vattnet successivt tappas av under

Variation av vattennivån
Regleringsmagasin
Vid vattenkraftsutbyggnad förändras vattenföringen över året beroende på typen av
reglering. I regleringsmagasin som ofta återfinns i de övre delarna av en älv lagras vårflodens vatten till kommande höst och vinter.
Vattnet släpps genom turbinerna under
vinterns lopp och är som lägst precis innan
nästa vårflod. I regleringsmagasinen dränks
stranden successivt av stigande vattennivåer
under sommaren.

Regleringsmagasin
15 m

Jan

Älvmagasin

Dec

Älvmagasin

De mellersta och nedre loppen av en älv utgörs
av älvmagasin, där vattenståndet regleras dygnseller veckovis efter kraftverkens behov. Vattenståndet varierar oftast inom ett intervall av
0,5 – 1 m inom en kort tidsperiod. Stränderna
längs dessa älvmagasin är mycket smala och
de ständiga vattenståndsfluktuationerna kan
orsaka en intensiv erosion.
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1m
Jan

Dec

Vissa strömsträckor är inte dämda, men påverkas av uppströms liggande dammar. Denna typ av strömsträcka utgör endast en mindre
del av de utbyggda älvarna. Effekterna av
vattenkraftsutbyggnad på artrikedomen av
kärlväxter varierar beroende på regleringstyp.
Längs regleringsmagasin försvinner i regel ⅓
av arterna per 200 meter strand, medan ¼ av
arterna försvinner längs älvmagasinen. Torrfåror förlorar i genomsnitt ⅓ av arterna per
200 meter, medan strömsträckor som är påverkade av regleringar uppströms, men inte
ligger i magasin endast är 12 % fattigare än
motsvarande sträckor i fritt strömmande älvar
(Jansson m fl 2000a).
Strandväxternas förmåga att sprida sig påverkas av vattenkraftsutbyggnaden. I fritt
strömmande älvar sprids stora mängder frön
med vårfloden och deponeras på stränderna
när vattenståndet sjunker. I reglerade vattendrag förhindras detta av dammarna som utgör
barriärer för strandväxterna (och även för fiskar och andra djur som lever i älven). Dessutom saknas vårflod och strömhastigheten är
låg, vilket ytterligare försvårar uppsköljning
av frön och vegetativa växtdelar på stranden.
Frön som hamnar i vattnet kan liksom i en sjö
spolas iland av vind och vågor om de inte
sjunker dessförinnan (Andersson m fl 2000).
De förändrade spridningsmöjligheterna påverkar strändernas artsammansättning. Andelen arter med frukter eller frön som kan
flyta länge är större på älvmagasinsstränder
jämfört med stränder i fritt strömmande älvar
(Jansson m fl 2000b). Detta beror antagligen
på att frukter och frön som inte flyter så länge
hinner sjunka innan de förs upp på stranden
av vågrörelser. Vattenregleringen leder till att
strandvegetationen är ganska likartad inom ett
magasin men skiljer sig mellan magasin.
Studier har visat att strandvegetationen inte
återhämtar sig annat än delvis och tillfälligt
(Nilsson m fl 1997). Den lägre artrikedomen
är troligen peramanent. I regleringsmagasinen
ökar artrikedomen de första 30–40 åren, men
minskar sedan igen. Stränderna blir aldrig
lika artrika som i fritt strömmande älvar. För
älvmagasinen är det svårare att se någon
trend. Artrikedomen ökar något de första 1020 åren efter reglering, men älvmagasinsstränderna är artfattigare än fritt strömmande
älvar ännu 70 år efter utbyggnad.

Många strandinsekter har minskat kraftigt pga
vattenregleringen och flera är idag sällsynta.
Eftersom stranden blir smalare och vegetationen ofta blir tätare, minskar de öppna, glest
bevuxna markytorna avsevärt efter vattenreglering. Strandskalbaggarna ersätts av ospecialiserade skogs- och öppenmarksarter
(Berglind m fl 1997). Strandinsekterna blir
antagligen också utsatta för ökad konkurrens
från mer allmänna, opportunistiska arter.
Fluktuerande vattenstånd i magasin kan också
vara skadliga för fågelfaunan. I älvar belägna
i kalla klimatområden ökar dimfrekvensen
nedströms kraftverken vintertid. Detta leder
till rimfrost och isbark på de kvarvarande
växterna, vilket får negativa konsekvenser för
bl a orre, dalripa och älg (Skoog 1975). Flyttfåglar kan påverkas eftersom vårvakar är viktiga rastplatser och dessa kan ändras i lokalisering efter reglering. I älvmagasinen finns i
regel inga forsar som kan erbjuda öppet vatten under vintern. Sådana inskränkningar kan
drabba fiskande djur som utter och mink
(Skoog 1975). Vinteröppna forsar är även
viktiga övervintringsområden för strömstare.
Nya ofrusna partier tillkommer i älvmagasin,
men deras betydelse för t ex utter är okänt.

Skogsbruk
Kalavverkning längs vattendrag påverkar avrinning, vattentemperatur, vattenkvalitet,
bottensubstrat och mängden organiskt material i vattendraget. Mikroklimatet på kalhygget
förändras också med ökade luft- och marktemperaturer
och
minskad
humiditet
(Brosofske m fl 1997). En buffertzon på 17–
72 m längs vattendraget dämpade temperaturökningen och uttorkningen, men mikroklimatet påverkades fortfarande av avverkningen (Brosofske m fl 1997).
Efter avverkning minskar evapotranspirationen i vattendragens omgivningar, vilket medför högre grundvattennivå, en ökad
andel utströmningsområden intill vattendragen och högre flödestoppar vid regn och
snösmältning. Större utströmningsområden
liksom ökad mineralisering, högre mark-pH,
och ökad ljusinstrålning kan ha en positiv effekt på kärlväxters tillväxt och även artrikedomen. I en studie i boreal skog hade ungskogar (30–50 år) ett högre antal kärlväxtarter

än gammal skog (>120 år gammal (M. Dynesius, opublicerade data).

Död ved
På kort sikt, i samband med en avverkning
ökar ofta förekomsten av död ved i och runt
vattendragen. Det ansamlas främst hyggesrester i form av grenar och ris. Detta material
har betydligt mindre diameter och längd än
den döda veden som via naturliga processer
exempelvis vindfällen, hamnar i vattendragen. Hyggesrester kan leda till fördämningar som är positiva för vattenlevande organismer. Eftersom detta material är mindre
kan det dock vid höga vattenflöden lättare
svepas med nedströms och det kan i sin tur
dra med sig stabilare strukturer av grövre ved.

Mindre vattendrag i skog är ofta starkt skuggade och den ökade ljusinstrålningen och
näringstillgången efter kalavverkning leder
vanligen till en ökad primärproduktion i
bäcken. Detta kan leda till en ökad påväxt av
trådformiga grönalger som i sin tur påverkar
förekomsten av vatteninsekter negativt. I boreala skogar kan en förhöjd vattentemperatur
utebli, pga den höjda grundvattennivån på
hygget och åtföljande utströmning av kallt
vatten (Nyberg och Eriksson 2001).
Utlakning av löst organiskt material och lösta
näringsämnen och metaller ökar efter avverkning (Ahtiainen 1992, Lundin 1994). Upptaget av näringsämnen minskar samtidigt som
mineraliseringen av organiskt material ökar,
vilket leder till en ökning av t ex nitrathalter i
vattendragen. Den organiska andelen av lösta
ämnen ökar i regel betydligt mer än den oorganiska (Webster m fl 1992). Markberedning
och skydds- eller våtmarksdikning förstärker
effekterna av kalavverkning (Lundin 1994).

På lång sikt leder kalavverkning till en minskad tillförsel av organiskt material, både i
form av död ved och som löv och barr. Samtidigt som inflödet förblir reducerat under
lång tid ökar uttransporten av det organiska
materialet p g a ökad avrinning och högre
flödestoppar. Förändringarna är oftast störst i
de större vattendragen, eftersom de höga vattenflödena har en större kapacitet att transportera stora bitar av död ved (Bilby och
Ward 1991). Först efter lång tid, när den nya
skogen har åldrats och träd börjar falla, kan
lika stora mängder död ved finnas i bäcken
som innan avverkningen. Beroende på trädens
tillväxthastighet kan det ta 50–200 år innan
grov död ved i form av trädstammar börjar
tillföras vattendraget. Det kan sedan ta ytterligare 100 år innan frekvensen av fördämningar skapade av organiskt material i vattendragen är återställd (Webster m fl 1992). I regel har den nyplanterade skogen idag en annan artsammansättning än den ursprungliga,
vilket påverkar kvaliteten på det organiska
materialet.

Kalavverkning leder till högre och mer frekventa
flödestopparna,
högre
grundvattennivå och en reduktion av strandvegetationens biomassa. Detta leder till större
erosion i strandzonen (Nyberg och Eriksson
2001). Ökad snöackumulering efter kalavverkning leder till högre flöden under avsmältningen. Detta kan också leda till ökad
erosion. Körskador i kantzonen, liksom
markberedning och dikning leder till kraftigt
ökad erosionsrisk. Sedimentdeposition i vattendragen ökar kraftigt längs kalhyggen och
nedströms dessa. Erosionen i kantzonen
minskar strandens flikighet, vattendjupet,
mängden höljor samt mängden underminerade brinkar. Vattendragets bredd kan
genom erosionen öka samtidigt som förekomsten av död ved minskar. Sedimenttransport och omlagring av sediment är ofta förhöjda under flera år efter avverkning (Brown
och Krygier 1970).

Dikning, kanalisering
Kanalisering av vattendrag har skett för bland
annat flottningsändamål i en stor andel av
Sveriges vattendrag. Maximalt användes ca
33 000 km vattendrag för flottningsändamål
(Törnlund 2002). Kanalisering för flottning
skiljer sig från annan kanalisering genom att
den nästan bara påverkar sträckor med hög
vattenföring såsom forsar. Där brukade trädstammarna fastna eller slås sönder. Därför har
flottningspåverkan en fläckvis fördelning,
som dock kan leda till en ackumulerad effekt
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Kanalisering leder till en minskning av turbulent vatten, förkortade flödesvägar, minskad strandflikighet, brantare strandkanter och
därmed mindre översvämmad markareal.
Detta leder i sin tur ofta till ökad erosion och
att en större mängd organiskt material kan
transporteras bort med vattnet samtidigt som
det tillförs mindre material. I små vattendrag
förstörs dämmen och variationen mellan höljor och forspartier försvinner. Samma sak
händer i större vattendrag som kanaliseras där
växlingen mellan fors och sel försvinner. Det
leder också till att meandring av vattenfåran
samt deposition av sediment som skulle skapa
nya etableringsytor för växter hindras. Allt
detta leder till en minskad habitatheterogenitet, vilket missgynnar många organismgrupper och skapar en mycket artfattigare strandmiljö.

på hela vattendraget. Längs forsar finns ofta
en strandvegetation som ställvis kan vara
mycket artrik. En kanalisering av sådana områden reducerar interaktionen mellan vatten
och strandvegetationen kraftigt, vilket får
följder för andra organismer som t ex vattenlevande insekter.
Ett stort antal vattendrag har blivit rätade och
fördjupade och en mängd diken har grävts,
både för avvattning av skog och våtmarker,
men även längs vägar. Av alla vattendrag som
är < 6 m breda utgörs endast 38 % av naturliga vattendrag (Tabell 1, Esseen m fl 2004).
Diken utgör 60 % och rätade vattendrag 2 %.
I södra Sverige (gränsen går genom Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) är längden på rätade vattendrag ca 15 gånger så stor
som i norra Sverige (Tabell 1). Dessa siffror
gäller hela Sverige och inte bara skogsmark.
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6. Skydd av och hänsyn till kantzoner i skogsbruket
Detta indikerar att skyddet av strandzoner i
Sverige i högsta grad är otillräckligt.

Buffertzoner mot vattendrag upprättas både
för att skydda värdefulla biotoper och för
att minska påverkan på vattenmiljön från
omgivande land. I skogsbruket var buffertzoner tidigare oftast tänkta som ett slags
filter för sediment och näringsämnen som
transporterades från kalhyggen till vattendraget. Filtret skulle skydda vattenkvalitet
och vattenlevande organismer. På senare
år har dock buffertzoner mot vattendrag
motiverats med att strandkanter är värdefulla biotoper i sig och att de hyser vissa
unika arter i ett landskapsperspektiv
(Henriksson 2000, Hansson 2001).

Idag pågår en diskussion om relevansen att
alls fokusera på bredden av buffertzoner
(Hannon m fl 2002, Lazdinis och Angelstam
2005). Istället bör fokus läggas på buffertzonens kvalitet och dess anpassning till lokala
förhållanden. Därför krävs större flexibilitet
än att bara avsätta en viss bredd. Det är dessutom viktigt att det aktuella avrinningsområdet sätts in i ett landskapsperspektiv där
det beaktas hur brukat landskapet är och vilka
skyddade områden det finns runtomkring.
Idag är det dessutom känt att markanvändning
i hela avrinningsområdet är viktigt för att
kunna förutsäga koncentrationer av näringsämnen i vattendrag (McMahon och Harned
1998). Det vore därför rimligt att ta med buffertzoner i ekologisk landskapsplanering där
buffertzonerna anpassas (t ex bredd och
struktur på buffertzonskanten mot hygget)
efter strandens funktion och struktur.

Många faktorer behöver beaktas vid utformningen av buffertzoner. I detta kapitel
beskrivs vilka hänsynstagande som bör tas i
relation till en del av dessa fakorer.
Enligt Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS
1993:2) till skogsvårdslagen ska skyddszoner
med träd och buskar lämnas mot vattendrag
och sjöar. Det finns idag dock inte reglerat
hur breda dessa zoner ska vara eller hur de
ska vara utformade, men det diskuteras flitigt
inom skogssektorn. För små buffertzoner riskerar att leda till både påverkan av vattendraget och att inte tillräcklig naturvårdshänsyn
tas i den omgivande skogen, medan alltför
stora zoner inte är ekonomiskt försvarbara
och inte heller alltid ekologiskt motiverade.

Hänsynstagande vid utformning av
buffertzoner
Det är viktigt att tänka på om det främst är
vattenkvaliteten eller artmångfalden i strandzonen en buffertzon ska skydda. Om det
främst är det senare skälet måste ofta en bredare buffertzon skapas. Detta gäller framför
allt om buffertzonen ska skydda landorganismer beroende av ett fuktigare mikroklimat.
Därför kan det vara viktigt att inventera och
identifiera värdekärnor både för land- och
vattenmiljöer (t ex lekplatser för fisk, lokaler
med flodpärlmussla, förekomster av hotade
lavar och mossor). Nedan tas olika faktorer
upp som behöver beaktas vid utformningen
av buffertzoner.

I Skogsstyrelsens utvärdering av naturhänsyn
längs vattendrag med data främst från Värmland-Örebro och Västra Götaland framkom
stora skillnader i bredden på buffertzoner beroende på vattendragens storlek (Anon.
2002). Generellt fanns det buffertzoner endast
längs 50 % av strandsträckan i < 3 meter breda bäckar. Av vattendrag som var 3–10 meter
breda hade 70 % buffertzoner på kalhyggen
som var < 10 år, men endast hälften av dessa
var minst 10 meter breda. På kalhyggen > 10
år saknade > 80 % av vattendragen kantzon.
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bredare i torra än i fuktiga marker. Samtidigt
är dock hydrologin speciellt känslig i fuktiga–
blöta marker (Nugent m fl 2003) som lätt kan
förändras om den ofta finkorniga jorden i
dessa områden störs eller kompakteras.
Finkorniga jordar kan också lätt eroderas.
Eftersom strandskogar på fuktig–blöt mark
dessutom är viktiga för vissa organismgrupper som t ex många mossor och epifytiska lavarter finns det flera skäl att skydda dem.

Översvämningszonens bredd
Översvämningszonens bredd måste vara utgångspunkten vid utformningen av buffertzoner. Alla buffertzoner ska vara minst lika breda som översvämningszonen längs vattendraget oavsett storlek. Topografin runt vattendraget kommer då att avgöra buffertzonens
bredd. Om strandbrinken är brant blir zonen
smal, medan den kan bli bred i flack terräng.
Vid små skogsbäckar är översvämningszonen
mycket smal och utgör inte ett fullgott skydd
för strandbiotopen. Ett minimikrav för alla
vattendrag oavsett storlek är därför 10 meter
på var sida. Denna zon måste sedan utökas
där så behövs beroende på de lokala förhållandena och sett i ett landskapsekologiskt perspektiv.

Om en strandzon på frisk mark hyser höga
naturvärden kan detta område behöva en så
bred buffertzon att mikroklimatet inte förändras. Annars är det stor risk att ökad solinstrålning och vind torkar ut miljön till nackdel för
många organismer som t ex lever- och bladmossor och vissa lavar.

Trädålder och skogsstruktur
Strandskogar med gamla träd eller med olikåldriga träd och naturskogskaraktär måste tas
med i ekologisk landskapsplanering så att
hela bestånd kan sparas. Förutom att dessa
områden är viktiga för organismer som behöver trädkontinuitet och gamla träd producerar
de också död ved. Alla dessa tre faktorer är en
bristvara i dagens brukade skogsbruk och
dessa strandskogar skulle därför kunna utgöra
viktiga refugier för vissa organismer. För att
dessa strandzoner ska kunna bibehålla sin
gammelskogskaraktär med en ofta relativt
hög luftfuktighet krävs att de förses med breda buffertzoner.

Topografi
När vattendraget ligger i en markerad dalgång
som t ex en ravin kan strandbrinkarna ofta
vara ganska erosionskänsliga pga av den
kraftiga lutningen. Sådana markerade dalar
har ofta ett fuktigare mikroklimat, vilket gynnar många organismer och kan ge höga naturvärden. Därför bör en så bred buffertzon
sparas att mikroklimatet inte förändras. Samtidigt är vatten- och strandmiljöerna mer
skyddade och mikroklimatet i strandzonen
påverkas därför inte lika mycket i en markerad dalgång som när den omgivande terrängen är flack (Hylander m fl 2005a). I flack terräng är det viktigt med väl tilltagna buffertzoner för att minska förändringen av mikroklimatet efter avverkning.

Död ved
Bestånd med mycket död ved bör sparas.
Förutom att mängden död ved minskar i landskapet, försämras också dess kvalitet. Exempelvis minskar veddimensionerna. Därför är
det viktigt att gamla träd sparas. Idag vet man
inte om och hur kvaliteten på veden förändras
i buffertzoner av olika bredd. Det finns en
risk att smala buffertzoner blir för torra, så att
även om det finns död ved har den inte den
kvalitet som behövs för att vedberoende arter
som kommer in i sena successionsstadier kan
etablera sig eller överleva. För att vara säker
på att behålla mikroklimatet från en gammal
skog är det viktigt att lämna breda buffertzoner i strandområden rika på död ved.

Expositionsriktning
I syd- till sydvästvända kanter blir kanteffekterna kraftigare än nordligt vända kanter
({Kivistö, 2000 #117;Hylander #115}). För
att skydda mikroklimatet och därmed också
mildra påverkan på fuktkrävande organismer,
måste buffertzonen vara bredare om buffertzonens kanter är syd- till sydvästvänd.
Markfuktighet
Om strandkanten ligger på fuktig–blöt mark
påverkar kalavverkning mikroklimatet och
därmed organismerna mindre än om marken
är torr–frisk (Hylander m fl 2002). Detta
skulle innebära att buffertzoner behöver vara
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tigt att ha en bredare buffertzon längs sådana
strandsträckor. I varma områden är buffertzonen också viktig för att skydda mot alltför
höga vattentemperaturer. I kallare områden
kan luckor i krontäcket vara positiva för fiskförekomsten.

Blockighet
Mängden block bidrar till hög artrikedom hos
mossarter (K. Hylander & M. Dynesius,
opublicerade data). I strandskogar med hög
blockighet bör en bred buffertzon sparas. Eftersom luftfuktigheten oftast är högre i oavverkade strandskogar än i omgivande skogar
är dessa skogar mycket viktiga för arter som
växer på konvexa substrat som t ex lågor,
block och trädstammar som lätt drabbas av
uttorkning (Hylander m fl 2005a).

Nipor
Om stranden består av nipor måste en så bred
buffertzon lämnas ovanför kanten till vattenfåran att erosionsrisken inte ökar. Vegetationens rötter stabiliserar strandbrinken och därför motverkar en bred buffertzon bildandet av
rasbranter. Samtidigt kan alltför tung skog i
nipor öka erosionsrisken.

Avverkning
I Kanada diskuteras möjligheten till plockhuggning i större buffertzoner så länge beståndsstruktur och speciella karaktärer för det
aktuella habitatet behålls (Burton 1998).
Detta baseras dock på att Kanada fortfarande
har relativt stora områden med naturskogar
och relativt mycket död ved. I Sverige är läget ett helt annat och motsvarande plockhuggning är inte att rekommendera. De långsiktiga konsekvenserna av selektiv avverkning i strandskogar kan leda till en försämring
av biotopens kvalitet (Young 2000). Genom
att inte avverka i buffertzoner behålls också
en skoglig kontinuitet. Eftersom det idag
finns en övervikt av unga successionstadier
(Östlund m fl 1997) skulle dessa buffertzoner
bli värdefulla i ett landskapsperspektiv.

Erosionsrisk
Samma sak gäller vid alla former av instabila
strandbrinkar med finkorniga jordar. Buffertzonen måste vara så bred att erosion av substratet inte ökar. Även om en buffertzon lämnas kan vattenmiljön förstöras av erosionssår
i samband med markberedningsfåror, eller
vägar och maskinöverfarter över bäcken längre uppströms. Om stranden eller skogen ovanför stranden är mycket störd på detta sätt eller
om det finns risk för mycket vindfällning behövs en bredare buffertzon.
Strandskogen som nätverk
Strandkanter har ansetts ha en viktig funktion
som korridorer för både vatten- och landlevande organismer (Malanson 1993, Andersson m fl 2000), men värdet av korridorer för
landlevande organismer har ifrågasatts
(Gustafsson och Hansson 1997, Niemelä
2001). Däremot är buffertzonernas kvalitet
och storlek viktiga för t ex fåglar i strandskogar (Darveau m fl 1995, Whitaker och Montevecchi 1999, Groom och Grubb 2002). Därför är det viktigt att fokusera på habitatet som
helhet och att skapa en buffertzon utanför det
område som ska skyddas.

En modell är att dela upp buffertzonen i två
eller tre delar, där delen som ligger närmast
vattnet har de hårdaste restriktionerna för olika former av markanvändning. Detta tillvägagångssätt har använts i vissa stater i USA
(Blinn och Kilgore 2001). På så sätt skulle t
ex en buffertzon utanför en skyddsvärd biotop
kunna avverkas selektivt för att få en stormfast kant. Om bara en viss mängd träd kan
sparas skulle det i vissa lägen, t ex på vindexponerade platser, kunna vara bättre att spara
en bred men gles buffertzon än en smal men
tät.

Vattendragen och deras strandskogar utgör
linjära element i landskapet och finns utspridda som ett nätverk genom hela skogsmarken.
Det finns en beräkning baserad på 10 kartblad
av ’Topografiska kartan’ i Jämtlands och
Västernorrlands län där 70–90 % av den totala markarealen utgörs av skogsmark (K.
Hylander, muntligt). Här ligger i genomsnitt

Lekplatser för fisk
Vid eller uppströms lekplatser för fisk är det
viktigt att strandbrinkens stabilitet behålls för
att motverka grumling av vattnet. Grumling
missgynnar inte bara fiskar utan också alger
och akvatiska evertebrater. Därför är det vik-
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(Jauhiainen m fl 2002). Träd som etablerat sig
efter att grundvattenytan sänkts har avverkats,
vilket minskar evapotranspirationen och
skyndar på återgången till en högre grundvattennivå och därmed också förändrad vegetationssammansättning.

50 % av den omgivande skogen inom 300
meter, och 99 % inom 1200 meter från en
bäckskog. Om man i genomsnitt skulle spara
20 meter buffertzon på ömse sidor om vattendragen motsvarar det ca 3,5 % av den totala
skogsarealen i området. Detta nätverk av buffertzoner skulle kunna fungera som ett refugium för vissa organismgrupper som påverkas negativt av kalavverkning. I sådana fall
skulle känsliga organismer kunna sprida sig
ut i den omgivande skogen från buffertzonerna.

Död ved
Eftersom det i större delen av Sverige råder
en stor brist på död ved och stora, gamla träd
skulle död ved kunna föras in i strandskogarna för att överbrygga en lång tidsperiod
innan död ved produceras lokalt. Detta skulle
ske i förebyggande syfte så att arter inte dör
ut på landskapsnivå, och sedan kanske blir
svåra att återinföra. Lågor kan transporteras
till strandskogar i samband med att andra delar av skogen gallras eller avverkas. Veden
måste placeras på marken på ett sätt som minimerar nedbrytning och överväxning av
markvegetation, vilket sker relativt snabbt i
dessa strandskogar. Detta skulle kunna göras
genom att placera en del av lågan på block
eller tuva eller att spara grenar om enstaka
träd fälls och lämnas i buffertzonen. Att flytta
in lågor i strandzonen skulle bara behöva vara
en engångsföreteelse. Senare skulle oavverkade buffertzoner själva producera dessa
gamla levande träd och död ved.

Restaurering
Strandzonerna längs vattendrag i skogsmark
är i dag hårt exploaterade både för vattenkraft, skogsbruk och för tidigare flottningsändamål. Därför behövs restaurering av
strandskogar. Nedan följer ett antal exempel
på vilka åtgärder som skulle behöva vidtas.

Dikning och flottningspåverkan
Den omfattande utdikningen av sumpskogar
och myrar har både lett till att naturliga vattendrag har blivit rätade och utgrävda och att
diken i stor omfattning har nyskapats. Dessutom har de flesta vattendragen, också skogsbäckar, använts för flottning. Naturliga vattendrag har för dessa ändamål blivit rensade
på sten, sediment och död ved och strandkanterna har blivit utjämnade och har i många
fall torkat ut. För att återskapa en heterogen
strandzon behöver kanterna återfå en mer
oregelbunden form. Sten och död ved bör
läggas tillbaka i fåran för att höja vattennivåer, minska vattenhastigheter och skapa gynnsamma habitat för vattenlevande evertebrater
och fisk.

Granplanteringar
I täta granplanteringar längs vattendrag kan
gläntor skapas vid gallring för att öka ljusinstrålningen. I tät granskog skulle detta gynna
många organismgrupper. Att låta de avverkade träden ligga skulle ytterligare höja naturvärdena.
Hänsyn till naturlig störning

I Vindel- och Piteälvarna pågår ett storskaligt
restaureringsprojekt för att återställa bl.a.
strandkanterna efter påverkan från flottningsepoken (Nilsson m fl, under tryckning). Ledarmar rivs och stenarna som dessa var byggda
av läggs tillbaka i vattenfåran. Det har dessutom gjorts försök att lägga tillbaka träd i biflöden till Vindel- och Umeälvarna för att öka
mängden död ved och det habitat som dessa
skapar.

Måttliga strandbrinksskred och annan erosion
av stranden kan ha en positiv effekt på tillförseln av död ved och näring till vattendragen
samt skapa nya etableringsytor för växter.
Luckor i trädskiktet kan öka artrikedom och
fiskproduktion längs vissa strömsträckor.
Översvämningar, stranderosion och vindfällen är naturliga inslag i strandskogars störningsdynamik, vilket organismerna i dessa
miljöer är anpassade till. Därför måste naturlig störning få förekomma i buffertzoner.
Dessutom bör olika typer av störning med

Myrar och sumpskogar som har avvattnats
genom utdikning kan också restaureras genom att diken läggs igen eller däms upp

27

och när buffertzonen ska skydda ett område
med gammelskogskaraktär kan utformningen
av buffertzoner anpassas genom att t ex skapa
en trappstegskant eller genom en luckig yttre
kantzon. Samtidig avverkning av båda sidorna av ett vattendrag kan också minska vindfällning.

olika intensitet och omfattning tillåtas som en
del i en större landskapsplanering.
Buffertzoner påverkas ofta av vindfällen eftersom de nya kanterna inte är anpassade till
stormar. Den lokala topografin och tidigare
vindfällningar kan ge en uppfattning om
känsligheten för stormfällning av buffertzonerna. Vid risk för kraftig stormfällning

Kunskapsluckor som behöver täckas
Det finns många kunskapsluckor kring buffertzoners ekologiska funktion och hur de ska utformas
för att vara ett refugium för olika organismgrupper. Här ges några exempel, formulerade som frågor:

• Vilken betydelse har strandskogar för artrikedomen på landskapsnivå av olika orga-

nismgrupper? Idag finns mycket knapphändig information om t ex lavar, svampar
och de flesta evertebratgrupper.
• Vilken funktion har strandskogar som livsmiljö för källpopulationer av arter som

även finns i övriga landskapet? Eventuellt finns det i strandskogar stabilare populationer (med hög och stabil reproduktion) av t ex vissa mossarter som sprider sig härifrån till andra skogstyper där de då och då dör ut.
• Hur utvecklas en buffertzon över tiden? Eftersom relativt kort tid gått sedan buffert-

zoner började lämnas är kunskapen ännu begränsad. Kommer arter som kräver sena
skogssuccessionsstadier att kunna etablera sig i buffertzoner? Kommer t ex den döda
veden som bildas vid vindfällning att ha den kvalitet som behövs för att arter som
kommer in sent ska kunna etablera sig?
• Kan man förutsäga när man får mycket vindfällen i buffertzoner? Hur samverkar to-

pografi, substrattyp och storlek på hygget med mängden vindfällen i buffertzonen?
Hur kan man skapa mer vindfasta buffertzoner?
• Vilken betydelse har markfuktighet för funktionen av strandskogar? Även om vind-

fällning är lika i strandskogen är funktionen av strandzonen som refugium antagligen
olika beroende på markfuktigheten. Kunskapen om dessa skillnader är i dagsläget
mycket små.
• Hur restaurerar man bäst rensade bäckar och bäckar som dessutom är kanaliserade

och uträtade?
• Kanteffekter generellt behöver studeras ytterligare: t ex

o den relativa betydelsen av vind och sol för påverkan på uttorkningskänsliga
arter
o beydelsen av storleken på den avverkade ytan för kanteffektens djup
o betydelsen av om landskapsavsnitten är konvexa och konkava för kanteffektens djup
o olika organismers känslighet för mikroklimatiska kanteffekter
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– skydda jordens biologiska mångfald, i form av ekosystem,
arter och deras genetiska variation
– medverka till att de förnybara naturresurserna används på ett uthålligt sätt
– arbeta för minskade utsläpp av föroreningar och slösaktig
konsumtion.
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