
Fokus på
skogsbrukets
vattenvård!

Föreningen vatten- och luftvård för 
Östra Nyland och Borgå å r.f.
Juha Niemi
050 571 0335
juha.niemi@vesi-ilma.fi

Skogsägare! Vill du veta hur du kan sköta din skog så
att vattenkvaliteten i områdets sjö, damm, bäck
eller källa, inte försämras. Inom det nyligen startade
projektet Fokus på skogsbrukets vattenvård, görs
allmänna planer för skogsbrukets vattenvård i
samarbete med skogsägare, Skogscentralen och
vattenskyddsföreningarna i Nyland.

Projektet genomförs och finansieras av:

Skogscentralen
Mika Salmi
050 449 4804
mika.salmi@metsakeskus.fi

Kom med och delta i projektet 
Fokus på skogsbrukets 

vattenvård!



Nylands värdefulla och rena vattendrag finns i

allmänhet på skogdominerade tillrinningsområden och i
källområden.

Som föremål för projektet har därför valts klara
vattendrag nära naturtillstånd och avsikten är att för
dessa göra upp allmänna planer för vattenvården.
Planerna kommer att vara tillgängliga för skogsägare och
andra aktörer när de fattar beslut inom skogsbruket och
gör upp skogsbruksplaner.

Avsikten är att sprida information och praxis om hur
skogar kan skötas och nyttjas ekonomiskt med beaktande
av vattendragen och utan att någondera blir lidande.
Projektet är verksamt åren 2019-2021.

Inom de känsliga vattendragens
tillrinningsområden erbjuds skogsägare,
strandbosättning, delägarlag och byföreningar,
information om vattendragens tillstånd och om faktorer
som påverkar tillståndet samt om vattenskyddsåtgärder
som lämpar sig för skogsbruket i området. På områdena
arrangeras informationstillfällen, exkursioner och
terrängbesök. För aktörer inom skogsbruket ordnas
kostnadsfria temadagar kring skogsbrukets vattenvård
och dess planering samt om de senaste metoderna.

Projektets målsättning är att få med de nyaste
vattenskyddsåtgärderna som en bestående del av
skogsbruket och att bevara de nästintill naturenliga och
skogdominerade källvattendragens goda vattenkvalitet.

Mer information om projektet:
http://www.vesi-ilma.fi/index.php/metsienvesienhoito2019-2021

Samarbete, gemensamma mål! Kommed och påverka!
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