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Resume 

Viltvård i skogsbruket 
- exkursion och diskussion 

Det tog sin tid att skolla rent kring bilen på 
morgonen den 19 april. Kvällen före hade det 
blivit mörkt i stugan där jag gästade min bror 
på väg till exkursion och seminarium. Ett inte 
helt oväntat resultat av kombinationen luft
ledningar och blötsnö men Ingen omedelbar 
katastrof. Stektermometern hade just nått en 
bit över 70 grader så råcljurssteken borde ha 
nått rosa nyans i det inre och beredskapen är 
god i bondemiljön. Ficklampa, stearinljus och 
vedspis i köket samt reservelverk, om i11te i 
den egna gårclsverkstaden så åtminstone hos 
grannen. 

Nätägaren hade gjort ett gott arbete under 
natten och de tidiga morgontimmarna. Radio 
Sjuhärad rapporterade att bara ett fåtal hus
håll saknade el och att vägarna i stort sett var 
framkomliga men att det fanns vissa bekym
mer med flygtrafiken på Landvetter. 

Så kom det sig att Hans Ekelund, såsom 
ordförande i KSLA:s skogsavdelning. kunde 
hälsa ett 70-tal deltagare I den planerade fält• 
lunchen välkomna, inte, som från början var 
tänkt på Seatons kulle vid Hyltenäs, utan i 

KJELL SVENSSON 
Professor emerlt us 
Uppsala 

matsalen på värdshuset Två Skyttlar. Vägen 
upp på kullen är b rant, trång och slingrande 
och nerfarten vid dåligt väglag alltför riskabel 
för att en erfaren bussförare skulle våga försö
ket. 

Rent kulinariskt förlorade lunchen sanno
likt ingenting på den annorlunda miljön och 
stämningen var god då bussen så småningom 
rullade västerut mot exkursionsmålen i Tosta
red. 

Länet och kommunen 
Länsjägmästare Jan Fransson och Lennart 
Henriksson från Skogsvårdsstyrelsen i Västra 
Götaland presenterade Marks kommun så
som varande den naturfagraste bygden i hela 
den region som sedan I 998 utgör Vä~tra 
Götalands län. 

Cirka 60 procent av kommunens areal ut• 
görs av skog. mest gran, men med rikt Inslag 
av ädellöv på sydsluttningarna, där man lin• 
ner många, av den rikliga nederbörden bero
ende, nyckelbiotoper. Kommunen drabbades 
hårt av stormfällningen 1969-mer än en nor
mal årsawerkning på mindre än ett dygn. 
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Jordarten är huvudsakligen morän, på läg. 
re nivå täckt av ishavssedlment som skapar 
goda odlingsmarker. De större vattendragens 
bifloder har på många ställen danat tvärdalar, 
ibland av ravinartad karaktär, vars sluttning
ar for I farande bela~ lill fromma för synnerli
gen artrika och skyddsvärda biotoper. Mar
kerna är kalkfatliga och känsliga för luflföro
reningar. Skogsmarkens pH-värde ligger i ge
nomsnitt kring 4,4 och av kommunens 372 
sjöar större än ett hektar är l stort sen alla 
kalkade i slutet av 1970-lalet. 

Texlilindustrin har en lång historia bakom 
sig i bygden där den trots hård konkurrens 
från låglöneländer fortfarande hävdar sig väl. 
Marks Pelle Vävare, Kinnasand. Kasthall. 
Kungsfors och Ludvig Svenssons är namn med 
god klang hos kvalitelsmedvetna. KJutabodar 
och fabriksbutiker är populära mål för turister 
som också gör fynd hos de företag som från 
pinnstols- och bobintillverkning gått vidare till 
avancerat konsthantverk. Även träinduslrin 
har tradition och står stark. Av länels närmare 
2 700 företag som förädlar skogsråvara hör ett 
hundratal hemma i Marks kommun. 

Kyrkberget 
Friherren och kulturhistorikern Nils Gabriel 
Djurklou, som 1869 besökte Sjuhäradsbyg
den. fann all överallt där nottleder förekom 
var skogen skövlad. För Mark gällde detta 
trakterna kring Öresjöarna, Tolken och Lygn
ern. Sydost om den senare sjön ligger Kyrk
berget, en höjdsträckning 153 m.ö.h. På 1890 
års ekonomiska karta markeras området som 
glesskog. något bättre norrut mot fastigheter
na Torris och Flohult i Sätil.i. 

1986 avverkades 33 hektar klassade som 
5:3 skog, markbereddes och planterades med 
gran. Några enstaka frötallar lämnades och 
föryngringen efter dessa var tämligen god om 
man ser li11 beståndstätheten. 

Jan-Erik Lundmark. skogsekolog på Assi 
Domän, karaktäriserade hygget som hårt 
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vindbelastat. Högst upp torr morän med tunt 
humuslager, fattigt på mineralhaltigt vatten. 
Gnmd markberedning och 80 stamfröträcl per 
hektar - ett önskeläge för självföryngring med 
tall. Längre ner morän med större jorddjup 
och rörligt markvatten. Markberedning med 
långrläck - plantering och självföryngring till 
blandbestånd med l 500-2000 plantor per hek
tar av tall, gran och björk. 

Men varför då bara gran? I-tyggets självför
yngrade tall ger svaret -älg och rådjur. Ingen 
av bygdens skogsägare som inte är extremt 
spelbenägen, snudd på hasardör, planterar i 
dag annat än gran. 

Sverker Liden, Svenska Skogsplantor, kun
de. med utgångspunl-.-i i företagets leverans
statistik. sätta siffror på en utveckling som 
innebär avveckling av tallen åtminstone i 
Götaland. På femton år har andelen tall i leve
rerade barrskogsplantor minskat från 30 till 
15 procent. För hela landet är situationen lju
sare - från 50 till 40 procent. 

Enligt länsjägmästaren säger erfarenheten 
att man vid en ytlig besil-.'tning av ett bestånd 
är benägen att underskalla villskadornas 
omfattning. Efter en snabb introduktion om 
vad vi borde uppmärksamma - bajonell, 
barkgnag och spröt - och en varning för en 
spelgalen tjädertupp delades de närvarande 
i tre grupper med uppgift att längs var sill 
stråk noggrant syna förekommande tallplan
tor och registrera andelen skadade. Efter full
gjort uppdrag samlades grupperna och herr 
Ekelund summerade de individuella resulta• 
ten. Medeltalet gav 87 procent. Ingen dålig 
skattning med tanke på all sällskapet var en 
blandning av verkligt sakkunniga och rena 
amatörer. Skogsvårdsstyrelsens egen invente
r ing tidigare under året gav resultalet 77 pro
cent av tall beståndet medan lövstammarna 
var skadade ti ll 86 procent. 

Så ser det alltså ut men vad finns att göra'? 
Låta stå eller börja om från början·? På frågan 
om hur man skall bedöma ett hårt betat 
bestånds framtidsutsikter gavs undvikande 
svar. Någon allmänt accepterad norm finns 
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inte om man bortser från vissa vägledande tal 
för mycket unga planteringar. 

Jan-Erik Lundmark och Gustaf Hamilton 
menade au det var viktigt att ståndortsanpas
sa åtgärderna efter betestrycket och välja 
trädslag med hänsyn till delta. Tidiga röjning
ar var enligt Svenska Jägarförbundets Bo To
resson förödande eftersom de innebar att 
man reducerade betestillgången och ökade 
trycket på det kvarstående beståndet. 

Selektiv avskiulning av barkflängande älgar 
var en teori, eller måhända beprövad erfaren
het, som presenterades. Intet nämndes dock 
om hur man i kikarsiktet identifierar bytets 
matvanor. 

Men hur gick det med tjäderspelet'/ Jo då. 
huvudaktören fanns på plats. Orädd. aggres
siv och tydligt inspirerad av den ovan I iga 
uppvaktningen. Exkursionsdeltagarna visade 
tillbörlig respekt. kamerorna var i Oitigt bruk 
och några modiga män lek1 e toreador med 
den egna Helly Hansen - eller Fjällräven
jackan som fältmässigt kolorerad muleta. 

Tor Marntell, VD i Västskog Sågvan, AB. 
kommenterade med utgångspunkt i ett antal 
väl preparerade timmerstockar, viltskadornas 
l>etydelse för virkesk-valitelen. Företrädarna 
för sågverken menade att skogslolket i all
mänhet underskattar felen tjurved och stam
krökar då de värderar virket och spådde att 
t immerköparna kommer att b li alltmer res
triktiva till leveranser från områden kända för 
hög frekvens skadat virke. 

Nils Johansson, Hyssna Limfog AB. repre
senterade traktens framgångsrika träindustri. 
Nils växte upp l lövträmiljö i familjens bobin
fabrik som fadern startat efter att ha svarvat 
sina första lärospån som anställd på ett när
liggande något större familjeföretag i bran
schen. Nya material för bobiner och vikande 
konjunkturer för textilindustrin minskade in
tresset för trärullar men fabriken förblev löv
trät trogen och lever vidare som stor leveran
tör av limfogat trä för i första hand möbelin
dustrin. Björk. al och ek dominerar som råva
ra och marknaden är god. Bekymret är till-

gången på fullgod råvara. Av björken köps nu 
mer än hälften från Baltikum. 

Att det nu saknas gott björkvirke i Mark 
kan knappast skyllas älg och rådjur. Då da
gens avverkningsmogna björk etablerades 
jagade man fortfarande älg med Remington 
m/67 och brennekekula i slätborrad kaliber 
12. Viltskadorna i traktens skogar var inget 
problem. Orsaken får nog sökas i det lövmot
stånd som mötte mig när jag i början av 195(). 
talet läste kursen Skogshushållning på Ul
tuna. Lärarens förkunnelse var kort och kon
cis - björken som ~-vinnan, vacker men olön• 
sam. Att en omloppstid fått skogsvetarna att 
ändra attityd åtminstone beträffande björken 
framgick av svaret på Nils Johanssons fråga 
varför vi inte odlar vår egen björk. Plantering 
pågår men vi är en bra bit in på 2000-talet in
nan det är dags att avverka. 

Hultaslätts inhägnader 

Henry .Johansson. som ägde fastigheten Hulta
slätt, kunde i augusti I 994 stolt visa Ronny 
Flhn från Skogsvårdsstyrelsen en lyckad själv
föryngring av tall. Tre månader senare var 
stoltheten vänd I lortvivlan. 95 procent av 
tallplantorna förödda av älgar. 

Skogsvårdskonsulenten rekommenderade 
då att plantera hela de1 härjade området med 
gran. Ägaren var dock tänd på löv sedan han 
med stor ekonomisk framgång avverkat och 
sålt ett ekbestånd. Han förhörde sig därför 
0 111 bidrag för ädellöv och stängsel. Boniteten 
var emellertid sådan att b idrag bara kunde 
beviljas för ett mindre område skilt från för
yngringen I stort. Ägaren beslöt då att för 
egna medel hägna resten och 1995 restes 
Gunnebo-stängsel kring cirka 20 hektar till en 
kostnad av i runda tal 130 kkr. 

En överväldigande kontrast till Kyrkberget. 
Inte en enda skadad tallplanta. Inventerings
resultat: 3200 tall , 1300 gran, 6000 björk, 170 
ek, 80 rönn , 20 asp. 20 sälg. Den fran11idne 
markägarens engagemang i hägnet och dess 
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population kunde spåras i förekomsten av ett 
stort antal ståndortsfrämmande lövträds
plantor vars art jag inte förmådde bestämma 
på bar kvist och ett vackert bestånd av ung 
lärk. Överhetens blinda tillit t ill hägnet och 
dess elfe~-tivitet framgår av det faktum att are
alen inte lår tillgodoräknas som licensområde 
för älgjakt. 

Hyltenäs - Seatons kulle 
Det var tydligt att det grämde exkursionsleda
ren herr Fransson att gårdagsclygnets rika 
snöfall lurat oss på Seatons kulle. det fältmäs
siga i lunchen. Jag förstår honom. Man behö
ver inte vara marbo för att vilja bjuda sina 
gäster på den näst intill svindlande utsikten 
från elen branta "kulle", som på Hyltenäs 
nordspets reser sig noga räknat 88 meter över 
Öresjöarnas y1a. 

Här byggde en välbeställd köpman. George 
Seaton från Göteborg, åren 1915-18 ett jakt
slott som i sin engelska stil vida överglänste 
vad hans kolleger presterat på andra ställen 
i trakterna kring Göteborg. Heltidsanställd 
jägare, vaktmästare. husfru och husmamsel
ler höll ordning på torpet och jakterna var 
lyckade om man lår tro de listor över fällt vil
lebråd som finns bevarade. Den för bygden 
något främmande livsstilen fick ett brått slut 
då slottet hösten I 923 brann ner till grunden. 

Förmiddagens snöslask hade töat bort och 
!ram mot al tonen slingrade sig bussarna up1>
för den trånga serpent in vägen med klipporna 
till höger och en låg stenmur mot stupet till 
vänster. Uppe på toppen mötte oss slottsrui
nen. grundmurarna, lgenrasade trappor och 
mörka källargluggar -ett paradis för Öxneval
las äventyrslystna och fantasibegåvade Skogs
mullar. Och utsikten. Just nu för tidigt på året 
och för sent på dagen. Kala grenar och skym
ningsdis. Men li~-väl. Man får fjärrperspektiv. 
ser Viskans breda dalgång. lövskogssluttning
arna mot Öresjöarna och Tolken och hori
sonllinjens barrskogsklädda bergsplatåer. 
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Det är lätt att föreställa sig platsen en månad 
senare. 

Jägmästarna vid terrassens balustrad kom
menterar naturreservatets vedartade vegeta
tion - liguster, sykomorlönn, hassel. fågel bär, 
rönn . ... Viltvårdarna sveper förgäves med 
radiopejlen. VI bönder ser dalens plöjen. slåt• 
tervallar och höstsådd. Det är ett tag sedan 
Gustav Vasa förbjöd spannmålsexport på 
grund av bristen på brödsäd I Mark och Kind. 

Skogsvård eller vi ltvård -
en tvistefråga för markägare 
och jägare 
Åter på Två Skyttlar var det dags att efter en 
kafferast låta markägare och jägare vädra sina 
åsikter om skogsbruk och jakt. Panelen be
stod av Tommy Berglund, Horred, Västra 
Marks Jaktvårdskrets, herr Fransson. Bo Jo
hansson, Hajom, markägare och Georg Karls
son, Hyssna, jägare och markägare mecl herr 
Ekelund som moderator. 

Visst är viltskadorna ett problem för mark
ägarna. Bo Johansson hävdade att tall plan
torna skadas till I 00 procent. Georg Karlsson 
medgav att problemet finns i cle delar av kom
munen som vi besökt under dagen men att 
det är mindre i norr och öster. I realiteten gör 
rådjuren större skada än älgarna. Jägarna 
skjuter älg efter bästa förmåga men det finns 
en gräns då det saknas fler att skjuta. Det är 
obestridligt att älgstammen är på stark ned
gång. Han uppmanade Bo att föra fram sina 
problem till jägarna varpå Bo genmälde att 
han försökt och fått viss respons hos det jakt
lag som jagar på hans marker men att grann
lagen är komplett oförstående. 

Tommy Berglund instämde med Georg 
Karlsson beträffande rådjurens roll. Vid se
naste inventering stod de för de största ska
dorna. Vi hade t.ex. 300 rapporterade vilt
olyckor med rådjur i Mark förra året. Detta är 
en stor ökning samtidigt som antalet älgolyck-
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or minskar. Det krävs forskning även om an
dra faktorer än just älgarna. Kyrkberget är 
inte representativt för Södra Mark. Vi har en 
samrådsgrupp med bl.a. Södra Skogsägarna i 
syfte alt nå samförstånd markägare- jägare. 
DifferenUe.racl avskjutning är en utväg som 
kan bli resultatet av detta initiativ. 

På Jan Franssons fråga var gränsen för ac
ceptabla skador går förfäktacle Bo noll-tole
ransen. Tommy berättade att det avskjut
ningsexperiment son, pågår för att belysa 

orsakerna till Älvsborgssjukan kanske kan ge 
underlag för att skatta en övre gräns för god
tagbara skador men alt tre års observationer 
inte är tillräcklig bas för en värdering. 

Merr Ekelund som moderator hade ingen 
lätt Ullpgift. Oenigheten var komplett. Det 
fanns ingen utsikt ti ll consensus. Det gick inte 
att komma längre än till moderatorns obe
stridligt korrekta slutord "Dagen har visat 
spännvidden". 
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Älgstammens utveckling i Sverige samt 
en internationell utblick 

Introduktion 

Älgen har en utbredning som sträcker sig runt 
hela norra halvklotet inom vad som kallas 
taigan - de nordliga barrskogarna. Dess ut• 
breclningsöderut torde särskilt begränsas av 
temperaturerna under sommaren medan dess 
utbredning mot norr utgörs av förekomsten 
av ett buskskik1. för födosöket. Älgen är utom
ordentli!,'1 väl anpassad till låga vintertempe
raturer och klarar även stora snödjup. Inom 
stora delar av dess utbredningsområcle är 
vinterförhållandena mycket svårare än de i 
Norden, både vad avser temperaturer och 
snödjup. Utbredningen presenteras I figur I. 

Älgen i Sverige 

Älgen var en tidig invandrare till Sverige så 
snart busk-och skogsmarker började utbreda 
sig efter elen senaste istiden. Arten spelade 
säkert en bctydelselull roll för människan 
mycket tidigt vilket bl.a. finns dokumenterat 
I hällmålningar och hällristningar med älgme>-

STEN LAVSUND 
Skog.dr 
SLU 
Uppsala 

tiv. I norra delen av Sverige har även förekom
sten av fångstgropar en vid utbredning. Dessa 
anses huvudsakligen ha nyttjats i samband 
med älgjakt. Älgens betydelse visas även av 
att elen dyker upp i Magnus Erikssons allmän
na landslag på 1300-talet där allmogen för
bjöds att jaga älg. Uppenbarligen började älg. 
stammen att gå tillbaka redan på 1500-1600-
talen för att under I 700-talet i många områ• 
elen nå en låg nivå. Gustal 111:s Införande av 
jakträtt på högvilt även för ofrälse kom vid en 
tid då stammen redan var mycket svag och 
bidrog till den slutliga kraftiga nedgången. 
Den exakta nivån på älgstammen är inte känd 
men då en 10-årig fredning infördes 1825 var 
elen inte långt från en total utrotning. Jakten 
släpptes ånyo fri IS:l6 men lick dock vissa in
skränkningar unde,· vintermånaderna. Detta 
innebar att en långsam uppbyggnad av älgbe
ståndet tog sin början vilket klart visar sig i 
Sven Ekmans karta från 1918 publicerad i Jä
gareförbundets Nya Tidskrift (Fig. 2). Utveck
lingen innebar att älgen vid 1800-talets slut 
hade fått en utbredning som i stort sett omfat
tade hela landet. I slutet av 1800-talet gällde 
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. (ef1erTelfer 1984). . olåra utbredning , Älgens circ:ump Figur 1. 
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Figur 2. Älgens spridningshistoria i Sverige publicerad av Sven Ekman I Svenska Jågareförbundets Nya 
Tidskrlfl 1918. 
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en jakttid förlagd till senare delen av septem
ber. Utöver en reglering av jakten under 1800-
talet spelade den kraftiga reduceringen av de 
stora rovdjuren och särskilt vargen en stor 
betydelse för älgbeståndens tillväxt. Älgav
skjulningen i Sverige 1895-1997 presenteras i 
figur 3 och 4. Samtidigt började även föränd
r ingar i utnyttjandet av markerna för tamdjur 
att leda till en successivt minskande ko11kur
ens 0111 särskill vinterbe1e1. 

Bestånden var dock ännu små och påfrest
ningarna under l:a världskriget 1914-1918 
med en starkt ökad tjuvjakt ledde till en kraf
tig nedgång och till införande av jaktförbud i 
stora delar av landet i början av 1920-talet. 
.laklen kunde återupptas kring 1927 - allmän 
jakt 10-15 september i Norrland. 10-15 okto-

Figur 3. Älgavskjutningen I Sverige 1895-1997. 
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ber i övr iga Sverige. De första förslagen att 
reglera älgjakten kom redan i mitten av 1920-
talet men förslagen till licensierad jakl ansågs 
vara ett ingrepp i jakträtten varför i 1931 års 
älgjaktsförorclning en allmän älgjakt om 2-6 
dagar kvarslocl. Licens Infördes dock i viss 
utsträckning och omfatlacle 1931-1937 ca 15% 
av avskjutningen. Vid denna tidpunkt inför
des även älgavgifterna för au finansiera älg
ens skadegörelse på gröda. I 1938 års jakt
stadga infördes möjlighet till en månads li
censjakl men k,llvförbudel hävdes ej. Jakten 
bedrevs mest som allmän jakt som 1941-42 
ökades i södra Sverige för att bidra ti ll folkför
sörjningen . 

1945 genomfördes elen första uppskatt
ningen av elen svenska älgslammens storlek. 
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Figur 4. Älgavskjutningen I Sverige 1895 - 1970. 

40000 

35000 

30000 

.. 
gi,, 25000 
;; ., 
s 
.=, 20000 
.:,: ., 
] 
~ 15000 

10000 

5000 

0 

lnvente.ringen genomfördes under vårvintern 
och visade att det fanns 47 000 älgar i landet. 
De tätaste bestånden lanns i Uppsala och 
Västmanlands län med 7/1000 ha, Östergöt
land hade 4,2 och Skaraborg 5,6. I Västerbot
ten-Norrbotten fanns det bara 0,5 älgar/ 1000 
ha. Problem med skador på skog hade upp
märksammats redan på 1930-talet och fick 
ökad uppmärksamhet under 194().talet. En 
större utredning lades fram 1947. I denna 
påtalades betydande problem med skogska
dor och särskilt betonades omöjligheten att 
kombinera äclellövskogsskötsel med älgföre
komst. Jakt året om föreslogs i sådana områ-

,\ 1.i:Stammens utveckJlng I Sverl~,c 

elen. Denna utredning ledde inte till några 
större förändringar i älgjakten. En statlig ut
redning i älgfrågan tillsattes 1949 men den 
skulle inte bli klar med si tt betänkande förrän 
1964. Avskjutningen ökade starkt under slutet 
av 1940.talet början av 1950-talet varför en 
förnyad inventering gjordes 1953. Denna visa
de på en älgstam på 90 000 djur, dvs. trots den 
ökande avskjutningen en fördubbling sedan 
1945. Tätaste ~lgstammarna uppvisade Up1>
sa.la län med 11.2/ 1000 ha, Södermanland 9,9 
och Örebro 6.4. I Västerbotten och Norrbot
ten fanns det nu 1-1,5/1000 ha. Debatten om 
älgskadorna var intensiv och omfattande ned-

17 
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skjutningar vid tog av älgstammarna i o lika 
delar av landet. Denna skedde vid olika tid• 
punkter i olika län varför den inte avspeglas 
särskilt väl i avskjutningssiffrorna för hela lan
det. Om man ser till enskilda län uppvisas 
många kraftiga avskjutnings1oppar under 
1950.talet vilket väl illustreras av Uppsala län 
( topp 1953) och Jämtlands län ( topp I 959) . 
Hård avskjotning av kor ti llsammans med 
nästan avsaknad av kalvjakt bidrog till långva
riga effekter på älgstammarnas u tveckling. 
Under 1950-talet arbetade Svenska Jägareför
bunclet med älgfrågan och kom med ett för
slag 1955 som 1957 överlämnades till reger
ingen. Förslaget innebar bl.a. att älgjakten 
skulle ske på licens inom frivilligt bildade älg
jaktsområden. Licensgivningen skulle anpas
sas till älgförekomsten och markens produk
tionsförmåga. 1964 kom så 1949 års jaJ..1utrecl
nings betänkande" Älg.frågan'. Som en följd av 
detta betänkande framlades ett förslag till för
söksverksamhet med reglerad älgjaJ..1 i Krono
bergs och Västmanlands län. Senare. 1971 , 
tillkom Norrbottens län. f'örsöksverksam
heten började 1967. Stark kri tik riktades mot 
försöket - man trodde all det skulle gå ut
för med älgstammen och den stora andelen 
kalv ogillades star~1. E.fter tre års försök hade 
avskjutningen i Kronobergs län fördubblats 
och 1977 hade den tredubblats. Inventering
ar visade att älgstammen trots elen höga av
skjutningen ökade I lörsökslänen. Som en 
följd av denna, åtminstone ur älgavkastnings
synptu1kt, framgångsrika försöksverksamhet 
framlades 1975 en proposition angående den 
samordnade älgjakten. Huvuddelen av jakten 
skulle bedrivas på licens. I förslaget Ingick 
även vissa regler angående generell t illdel
ning på små marker. Den samordnade älgjak
ten infördes på försök under fem år med bör
jan I 976. Licensjakten kom efter en lid att 
omfatta 95 % av marken i Sverige. Effekterna 
på tillväxttakten i älgstammen av det nya sy
stemet blev dock större än väntat. Invente
ringar i slutet av 1970-talet och början av 
1980-talet visade att älgstammarna på många 
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håll var långt större än man trodde och prc>• 
blemen med skogsskador accentuerades. 
Dessa hade nog börjat iakttas redan vid mit
ten av 1970.talet men nådde under första de
len av 1980-talet ej tidigare skådade nivåer. 
Älgavskjutningen undergick en dramatisk 
ökning för att nå en toppnivå på 174 709 skjut• 
na älgar vid 1982 års älgjakt. Informationen 
om stammens storlek och tillväxtpotential 
hade uppenbarligen varit alltför dålig och till
delningen av licenser all tför låg i relation till 
stammens storlek. Tillväxten brukar kallas för 
lilgexplosionen men är egentligen bara ett bra 
exeml)€1 på tillväJ..1kraften hos en djurart med 
älgens egenskaper och med de förutsättning
ar som då erbjöds att uppnå en snabb popu
lationstil lväxt: 

• Goda näringsförhållanden: Trakthygges
bruket, nedläggning av jordbruksmark. 

• Hög andel produktiva djur - en effekt av 
elen reglerade jakten. 

• Frånvaro av stora rovdjur. 
• En alltför ll,g l)eskattning i förhållande till 

den uppnådda tillväxttakten. 

Jakt• och vilt vårdsberedningcn föreslog 
I 983 en i stora drag helt licensreglerad älg
jakt. Beslut fattades 1987 och trädde i kraft 
1988. 1990 var det så klart för nästa utredning 
att presenteras: "Skada av vilt". Det behövdes 
en bättre balans vad gällde skador på skog 
och gröda. På utredningen grundades reger
ingens proposition "Jakt och Viltvård" 1991.1 
denna föreslås bl.a. att lokala skillnader mel• 
Ian markernas produktionsförmåga och älg. 
skadorna skulle styra avskjutningen. Dessa 
nya regler innefattar bl.a. möjligheten till infö
rande av älgskötselområden och flerårslicen
ser. 

Där står vi nu idag 1999 med så vitt förfat• 
taren kan förstå nya förslag till utformning av 
älgjakten på gång. Att sköta en älgstam är en 
mycket svår uppgift särskilt beroende på elen 
aktuella djurartens, älgens. starka inneboen
de förmåga till snabb bestånclstillväxt under 
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gynnsamma omständigheter. Dessutom är en 
djurpopulation ett dynamiskt system vars 
egenskaper hela tiden förändras i relation ti ll 
t.ex. avskjutningen vilket innebär att denna 
hela liden måste anpassas till de faser i popu
lationsutvecklingen som är för handen. 

Finland 
Älgens ti llbakagång startade redan på 1500-
talet I Finland för att på 1700-talet redan vara 

Figurs. 
Älgavskjutningen i 
Finland 1930- 1998. 
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utrotad i delar av landet. Den negativa utveck
lingen nådde sin kulmen vid mitten av 1800-
talet då älgen var nära utrotning i hela fin. 
land. Älgen frid lystes 1868 varpå den började 
återhämta sig. f'örsta jakten infördes 1898 och 
för hela landet I 906 (8 dagar i september), 
Avskjutningen i Finland 1930-1998 återges i 
figur 5, Mycket hård jakt under l:a världskri
get innebar en stark tillbakagång nära grän
sen till utrotning. Total fredning 1923 varefter 
en återhämtning skedde så att det 1933 fanns 
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3 500 älgar i landet. Andra världskriget inne
bar ånyo en stark tillbakagång. En andra stark 
nedgång skedde 1964-69 p.g.a. hård jakt fram• 
för allt på vuxna djur. Ett totalt skydd för äl
gen infördes i vissa delar av landet I 969-71. 
Efter denna period skedde en stark tillväxt 
under 1970-talet beroende på en hård regle
ring bl.a. med en kraftigt ökad kalvjakt ( från 5-
10% kalv till 40%). Vinterpopulationen nådde 
90-100 000 älgar 1980 och avskjutningen 54-
56 000 med en topp på 68 843 skjutna älgar 
1984. Populationen stabiliserades p.g.a. pro
blem med skador. Man började vid denna tid
punkt alt sätta upp regionala mål för älgtäthe
ten. Den finska älgjakten är sedan denna tid 
strikt reglerad och all jak! bedrivs på licens 
som tilldelas jaktområden om minst I 000 ha, 
i södra Finland ofta 3000-8000 ha, i norra Fin
land upp till 50 000 ha. nlldelningarna grun
dar sig på en uppgjord plan från viltforsk
ningsinstitutet som ulgör grunden för licens
tilldelningen som görs av Jord- och Skogs
bruksministeriet. Licenserna går till .lakt
vårdsdistrikten (15 st), .laktvårdslöreningarna 
(ca 300) och slutligen till jaktlagen som är ca 
5000. 

Under resten av 1980-talet och början av 
1990-talet låg älgavskjutningen i Finland på 
nivån 40-55 000 men med en trend till minsk
ning. från 1995 skedde en kraftig minskning 
av avskjutningen som kulminerade 1997 då 
endasl 22 836 älgar sköts. förklaringen var att 
en överbeskattning hade skett av älgstam
men. En viss återhämtning anses ha skett 
under 1998 då avskjutningen blev 29 870. Som 
underlag för att fastställa den finska beskatt
ningen ligger ett flertal metoder som rappor
ter angående kvarvarande älgar efter jakten, 
älgobservationer och markinventeringar un
der vintern. Den finska älgstammen har haft 
en lugnare utveckling än den svenska. En för
klaring till detta kan vara att älgstammen i Fin
land aldrig nådde de beståndstätheter som 
den svenska gjorde - en älgstam på en lägre 
nivå är helt enkelt lättare att hantera. Det 
förefaller dock som man även i Finland har 
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halt betydande svårigheter att reglera be
ståndsstorlcken på avsett vis. Den kraftiga 
nedgången i stammen är inget som hade ef
tersträvats i så hög grad som tycks ha skett 
under 1990-talet. 

I Fin land finns ett system för ersättning av 
älgskador. Medel till detta lås via älgavgifter 
som är 500 Mk (iSO kr) för vuxen och 150 Mk 
(225 kr) för kalv. 1996 gick 6, 1 milj Mk till er
sättning för skogsskador, l ,6 milj till jordbru
ket och 1.0 milj t ill åtgärder mot skadorna. 

Norge 

Den tidiga utvecklingen i Norge liknar den 
svenska och finska med minima under 1800-
talet. Avskjutning påbörjades i slutet av 1800-
talet och utvecklingen presenteras i figur 6. 
Därefter skedde en långsam tillvä>.i som bröts 
1914-1918. En ökning i avsk'jutningen började 
på 1930-talet. Sedan början av 1950-talet har 
avskjutningen bedrivits som "rettet avskyt
ni111(. Begreppet rettet avskytn ing definieras 
som att "'jaktuttaget regleras med hänsyn till 
det biologiska tillståndet hos ett viltbestånd" 
(definition giltig 1998). Man arbetar i Norge 
med begreppet ··minstareal" som är storleken 
på det område som behövs för att få en tilldel
ning på en älg. Dessa minstarealer fastställs 
av Fylkesmannen efter förslag från Viltnämn
den eller kommunen. Älgavskjutningen och 
älgbeståndets utveckling i Norge från 19i0-
talet karaktäriseras av en stark tillväxt i popu
lationen och avskjutningen vilket gjorde att 
denna ökade från 6 250 1970 till 24 000 198.1. 
Denna nivå behölls ganska stabil !ram till 
1989 då en ökning av älgavskjutningen sked
de. Den iikade för att nå en topp på 39 (){JO äl
gar 1993 en nivå som åter nåtts 1998 med ca 
38 000. l'ällningsprocenten på tilldelade licen
ser är hög (1987 87 för hela landet). Stam
mens storlek uppskattas bl.a. med hjälp av 
älgobservationer. 



Figur 6. Älgavskjutningen I Norge 1889-1998. 
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Älgstammarna i Sverige, Finland 
och Norge 
Det är ont om siffror som presenterar älg
stammarnas storlek i Sverige. Finland och 
Norge. Det är egentligen bara från Finland 

K. Skogs-<>. Umlbr.•kad. Tldskr. 131>:2, 2000 

som sådana siffror finns. För att ge en bild av 
dessa förhållanden har figur 7 sammanställts. 
De presenterade siffrorna är grova uppskatt
ningar men torde ändå väl återspegla dels 
trenderna i utvecklingen och dels relationer
na mellan älgstammarna i de tre länderna. 

Figur 7. Älgstammarna i Sverige, Norge och Finland 1~0 - 1995. 
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Ryssland 

Älgens utbredning i området framgår av figur 
I. lnlormationen om älgstammarna och be
skattningen i Ryssland (fram till 1989 Sovjet
unionen) före I 945 är begränsad. Älgstam
men ökade från 226 000 älgar 1950 till 754 000 
år 1989 (figur 9). Den starkaste ökning skedde 
1950.1960 (från 226 000 tlll 500 000). 1961 till 
1975 ökade den till 660 000 för att ha nått sill
ran 754 000 1989. Drygt 300 OOOavdessaälgar 
fanns i europeiska delen av Sovjetunionen 
varav ca 10 i Ukraina och Vitryssland. En pla
nerad älgjakt startade 1946. Avskjutningen 
nådde sin högsta nivå i slutet av 1980-taler då 
knappt 70 000 älgar sköts per år, dvs. knappt 
10% av beståndet. Förklaringar till dessa låga 
avskjutningssillror är i många områden star
ka stammar av rovdjur (varg och björn) och 
en omfattande tjuvjakt. Utvecklingen under 
1990-lalet efter Sovjetunionens sönderfall har 
styrts av den ekonomiska utvecklingen. Man 
förutser att en stark nedgång i bestånden sker 
framför allt beroende på en helt okontrollerad 
tjuvjakt relaterad till den svåra situationen för 
landets innevånare. Man förutser t ill och med 
en regelrätt utrotning inom vissa delar av lan
det. De stora taigaområdena i Sibirien kan bli 
något av ett refugium för älgstammen från vil
ket den får byggas upp igen mer eller mindre 
från grunden. 

Baltikum 
Älgen i Baltikum (Estland, Lettland och Li
tauen) undergick samma utveckling som i 
de nordiska länderna. I början av 1900-talet 
fanns 3000-4000 älgar i området. Under första 
världskriget gick beståndet ned till bara drygt 
ett hundratal. Efter viss ti llväxt under 1930-
talet nåddes en ny bottennivå på kanske 500 
vid slutet av andra världskriget. Från denna 
nivå ökade älgstammarna i alla lre länderna 
och nådde sina högsta nivåer under 1970-
1980-talen med som mest ca 40 000 älgar. Ut-

Älgstammens utveckling I Sverige 

vecklingen återges i ngur 8. På 1990-talet har 
de ekonomiska förhållandena i länderna lett 
till en omfattande tjuvjakt vilket gjort att älg
stammarna gått kraftigt tillbaka till mindre än 
hälften av de högsta nivåerna. EII program 
pågår för att restaurera områdets älgstam
mar. 

Nordamerika 

Älgen förekommer i Nordamerika inom det 
stora barrskogsområclet med elen huvudsak
liga utbredningen i Canada och i de stater i 
USA som gränsar mot Canada ( figur I). Den 
ursprungliga älgstammen i Nordamerika an
ses ha minskat en del till följd av nybyggarnas 
effekt i vare jakt. Kunskaperna om älgjakten 
och älgbestånden är dock begränsade och 
goda data finns i stort sett inte förrän från 
1960. Beståndet uppskattades t 948 till stor
leksordningen 500 000. För 1982 gäller en upp
skattning på 841 000 och kring 1990 ligger siff
ran på knappt en miljon älgar ( figur 9). Av
skjutningen var 1972 ca 70 000, 1982 71 000 
och 1991 knappt 89 000. 

Älgjakten i Nordamerika bedrivs i lorm av 
licensjakt och huvudsakligen på av samhället 
ägda marker. I jakten deltog 1991 ca 450 000 
jägare. Hela jakten skiljer sig så mycket från 
den i de nordiska länderna att en närmare 
presentation ej kan göras i denna artikel. 

Världens älgbestånd 

För att få en uppfattning om relationerna mel
lan älgstammarna i Norden (Sverige, Finland 
och Norge). Ryssland (egentligen det tidigare 
Sovjetunionen) och Nordamerika har data 
sammanställts i figur 9. När man ser dessa 
data skall man hålla i minnet relationen mel
lan de olika områdenas storlek där Ryssland 
och Nordamerika i grova drag är tio gånger så 
stora som det nordiska området. Detta inne
bär att älgtätheterna i Nordan1erika och Ryss-
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Figur 8. Älgstammarna i Estland, Lettland och Litauen 1945 - 1995. 
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"92' 9. Älgstammarna I Norden, Ryssland (Sovjetunionen) och Nordamerika 194S-1990, 
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land oftast är betydligt lägre än våra. I Nord
amerika ligger de vanligaste tätheterna mel
lan 0,5 till 3,0 per I 000 ha. Förhållandena är 
likartade i Ryssland med stora arealer med 
tätheter under 1,0 per I 000 ha. Figur 10 åter
ger det totala älgbeståndet i världen. I figuren 
har även lagts in den totala avskjutningen vit-

K. SkogS-O. Lantbr.akad. Tidskr. 139:2, 2000 

ken förfaller ganska liten i relation till det to
tala beståndet. Här skall vi dock hålla i minnet 
de förhållanden i Ryssland och Nordamerika 
som gör att dessa områden ligger lågt i rela
tion till Norden (betydande omfattning av 
okontrollerad och därför oredovisad jakt, 
förekomst av varg och björn). 

Figur 10, Världens älgbestånd 1945 -1990 och avskjutningen 1970 - 1990, 
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:lur ser de nationella målen ut? Hur 
-,.onkretiseras de och hur följs de upp? 

.:Jalansen miljövård - älgstam 

• • .ird är ju ett vitt begrepp, men l det här 
Rmnanfianget koncentrerar vi oss naturligt

på den del av miljövården som gäller 
~•altningen. lnklusive vården av vår älg
-. Hur ser då det övergripande målet för 

..-erksamhet ut? Ja, det finns i 4 § första 
s;.oaet. jaktlagen, där det sägs att ,1ltet skall 
..ca:s i syfte att bevara de viltarter som till

. landets viltbestånd. Vidare skall främjas 
::>ed hänsyn till allmänna och enskilda in
~ lämplig utveckling av viltstammarna. 

sådant mål behöver naturligtvis bli mer 
il.:al.:ret. Enligt Naturvårdsverkets uppfatt

innebär målet bland annat att följande 
~ gande principer gäller. 

·Viltet. alltså i det här sammanhanget äl-
1!!)1:a. skall både bevaras och nyttjas. 

~ starktstöd för detta finns Rio-konven
!lilam om biologisk mångfald. Den bygger på 
;r.,:xlprincipen bevarande och varaktigt, 
!:albart nyttjande. 

i:tet är en förnyelsebar naturresurs och 
,.c::s:iDt med skog och gröda. Denna naturre-

ROLF ANNERBERG 
Generaldirektör 
Naturvårdsverket 
Stockholm 

surs skall både bevaras och nyttjas. Bevaran
det har målet att förvalta de värden som vil
tet har. exempelvis biologiska och ekonomis
ka. Nyttjandet skall ske så att målen att beva
ra också nås. Det betyder att förvaltningen av 
det jaktbara viltet måste ske med beaktande 
av etik, geografisk spridning, genetisk varia
tion, reproduktion och dödlighet. Vid detta 
arbete skall även ekonomiska aspekter vägas 
in. Det kan gälla de enskildas och det allmän
nas kostnader för viltskador, rekreationsvär
den och viltbeståndets storlek och tillvfu..1. 

• Det vilt som förekommer i vårt land skall 
långsiktigt finnas kvar i livskraftiga bestånd. 
Viltförvaltningen har långsiktiga mål. De må
len ställer höga krav på övervakning och upp
följning. Det gäller att med utgångspunl-1 lrån 
biologiska data bevaka trender, att I tid upp
täcka trendbrott och orsakerna till dem, att 
analysera behov av åtgärder och att sätta in 
dem när det behövs. Åtgärderna kan ha målet 
att bevara (skydda) eller att reglera (nyttja) . 
När det gäller det jaktbara viltet är förvalt
ningen inriktad på en effektiv och uthållig 
hushållning med naturresursen. 
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• Viltet skall hållas i art- och individrika 
bestånd. Ett viktigt mål för viltförvaltningen 
är att slå vakt om alla de arter och raser av 
vilt som förekommer i vårt land. Det kan bety
da att hela eller delar av ett viltbestånd kan 
behöva fredas eller regleras genom jakt. Antal 
individer av ett bestånd skall också optime
ras med målet att ge maximal avkastning. 

• Viltlörvaltningen, inklusive vården av vår 
älgstam. skall ske med hänsyn till olika sam
hällsintressen och även till enskilda intres
sen. Det betyder att hänsyn måste tas till 
både de skador som viltet orsakar och till de 
värden i form av kött och rekreation som vil
tet producerar. VIitet representerar stora vär
den; materiella och immateriella. Vlltet orsa
kar också kostnader för den enskilde och för 
samhället. Det kan handla om allt från bygg
nader som hackas sönder av fredade hack
spettar till trafikolyckor som orsakas av älg. 
Det är ofta svårt för Naturvårdsverket att ba
lansera sådana motstående intressen. De kan 
stå mellan bevarande och nyttjande. Mellan 
rekreation och skador. 

Viltförvaltningen har blivit allt ,1ktigare ge
nom att avkastningen av det jaktbara viltet på 
sina håll ökat kraftigt i förhållande till annan 
avkastning av Jorden. Viltet har blivit en allt 
viktigare inkomstkälla för många markägare. 
Ekonomiska värden har därmed allt oftare 
kommit att ställas mot värden som är knutna 
till allemansrätten, till e.~empel möjligheterna 
för friluftsfolket att röra sig fritt i markerna. 

Framgången i bevarandearbetet bestäms i 
hög grad av hur vi hanterar viltskadelrågor
na. En allmän uppfattning är att skador som 
orsakas av fredat vilt skall ersättas av det all
männa. Den uppfattningen har förstärkts av 
den av riksdagen fastställda grundprincipen 
att viltskador i första hand skall regleras ge
nom jakt. Detta gäller bl.a. älgen. 

* Viltet är en värdefull, förnybar naturre
surs som skall förvaltas efter kravet att det 
skall lämna största möjliga avkastning med 
hänsyn till enskilda Intressen och samhällsin
tressen. 
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Det finns nera vetenskapliga undersökning
ar om viltets betydelse som rekreationskälla 
från de senaste trettio åren. Den senaste 
gjnrdes på uppdrag av Jakt och Viltvårdsbe
redningen år 1980. Resultaten redovisas i be
redningens betänkande Vilt och Jakt (SOU 
1983:21). Av resultaten framgår bland annat att 
mer än 90 procent av de till(rågade var myck
et eller ganska intresserade av att ,1stas i natu
ren. Flertalet ansåg att intresset i mycket hög 
grad eller ganska hög grad var beroende av att 
det fanns vilt i markerna. Nio av tio tillfrågade 
strövade regelbundet i skog och mark och följ
de program eller artiklar i massmedia om djur 
och natw·. En tredjedel ägnade sig regelbundet 
åt djur- och naturstudier I fält. Mer än varan
nan ägnade sig åt viltvård i vid bemärkelse. För 
befolkningen i allmänhet är alltså förekomst a,, 
,111 i naturen av stor betydelse. 

Vetenskapliga undersökningar (Mattson: 
1990) har visat att enbart jaktens samhälls
ekonomiska värde i Sverige uppgår till närma
re 1.5 miljarder kronor. Värdet av kött från älg 
och rådjur uppskattades till ca 700 miljoner 
kronor. Enbart rekreationsvärdet av jakten 
utgjorde ca 65 procent av det totala samhälls
ekonomiska värdet, eller omkring en miljard 
kronor. Till detta kommer värdet av all annan 
rekreation, knuten till det ,ilda, inte minst 
älgen. 

Viltets värde som rekreationskälla är alltså 
betydligt större än värdet av det kött som ,1~ 
tet producerar. 

Målet med viltförvaltningen är att både för
valta de värden som de producerande djuren 
står för (kapitalet) och att se till så att de pro
ducerande djuren ger så hög avkastning som 
möjligt (räntan) med så få viltskador som 
möjligt. 

* Viltets livsvillkor bestäms väsentligen av 
mänskliga aktiviteter. Mänskliga ingrepp mås
te därför göras i vlltbestånden för att öka 
eller minska antalet individer av vissa viltar
ter. 

Alla mänskliga aktiviteter påverkar viltbe
stånden. I den meningen utvecklas ingen vilt-
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r- på ett r ritt, naturligt ( opåverkat) sätt. När 
:c1 minskar krävs därför ofta insatser av 

i:..imliskan för att bevara den viltarten. Exem
;ll!!l på arter som har varit eller är föremål för 
Sldarla insat~er är havsörn, pilgrimsfalk, fjäll-

och utter. På motsvarande sätt krävs ock
s Gita mänskliga åtgärder för att bryta en 
C"'edding som för med sig oacceptabla. of-
1111: eronomiska konsekvenser för den enskil*~ för samhället. I sådana fall är det nöd
l-ä.lm8t att reglera bestånden genom jakt. 
i:Empel på sådana insatser är skyddsjakten 
-stora rovdjur. 

• \')ttjandet av viltet i alla dess former skall 
- eiter högt ställda krav på etik. 

utet nyttjas på olika sätt, främst genom 
• ~len också andra aktiviteter bygger på 
l<\ltet nyttjas, exempelvis ornitologi. Ut

~ andra mänskliga aktiviteter i samhället. 
eoempel trafik, Innebär nyttjandet att viltet 

asåtl.s för en direkt påverkan som kan vara 
~-- både för det enskilda djuret och för 

• idet. En särskilt viktig uppgift för viltför-
.. aibingen är därför att skapa regler som ml
-,,ar de negativa effekterna. Lagstiftning 

Dl.bildning av jägare och markägare är nu 
~ t väsentliga. 

• \'}ttjandet av viltet genom jakt skall ske 
elzr g,undprincipen att fällt vilt skall använ-

lråmst etiska skäl skall jakten vara inrlk
o::aci ;,å att ta tillvara det överskott som viltet 
.- egenskap av förnyelsebar naturresurs. 
:r.ndprincipen är att endast sådana viltarter 

.. bli föremål för jakt som kan nyttjas. Viss 
sr:ddsjakt blir dock a~-tuell även efter arter 
,.._ ime kan nyttjas, exempelvis vissa leråk-

1:låsfåglar. 
• ,'iltlörvaltningen skall ske med ledning av 
~~ kunskap som möjligt om viltet. Det för
llSi=ter forskning, utveckling, utredning och 
~ ning. 

-::Uörvaltningen spänner över ett mycket 
i:= fält. Behovet av kunskaper som under

& olika förvaltningsbeslut är därför stort. 
:!..auvårdsverket arbetar därlör intensivt 

Hur ser de natlonella rnåle,) ut? 

med att inte bara initiera och påverka forsk
ning och utveckling, utan också mecl att sam
la in kunskaper [rån vetenskapliga institutio
ner och lorskare här i landet och utomlands. 

Utöver engagemanget i lorskning och ut
veckling arbetar Naturvårdsverket med att 
följa upp effekten av och med att utreda förut
sättningarna lör olika viltlörvaltningsåtgär
der. Det sker exempelvis genom att kartlägga 
trender i de stora rovdjurens utbredning och 
beståndsutveckJing. 

Det som nu sagts får ses som ett antal ex• 
empel på konkretisering av elen del av målet 
för miljövården som gäller viltförvaltningen. 

Låt oss istället gå över till att närmare be
trakta älgen som den värdefulla del av miljön 
som arten är, men som också orsakar olika 
skador. 

Till att börja med: på vilket sätt påverkar 
älgen sin och vår miljö, dvs. framför allt skogs
landskapet? Naturligtvis lörst och främst ge
nom sitt bete, som lör miljövården kan ha 
både positiva och negativa effekter. 

På den positiva sidan finns den variation i 
skogslandskapet som älgen kan ge upphov 
till. Intensivt bete kan ge luckiga föryngringar 
och följaktligen luckiga bestånd. Detta i sin 
lur kan ge ökat inflöde av ljus och därmed en 
större variation av landskapets fauna och flo
ra. Bland annat kan det leda till ett mer varie
rat insektsliv, exempelvis genom att vi får 
mera död ved. 

Till den positiva sidan hör också att älgens 
spillning kan nyttjas av insekter och därmed 
ger ett bidrag till den biologiska mångfalden . 

Vidare: människan är ju en del av miljön -
på gott och på ont . Älgen har i det samman
hanget även en positiv betydelse - förutom 
den negativa, som skogsägaren upplever när 
han ser sin skadade tallföryngring - nämligen 
att berika det rörliga friluftslivet. För många 
människor i vårt land är det unikt att se en 
älg. Det gäller förstås i ännu högre utsträck
ning för människor från andra länder, som 
ofta upplever en högtidsstund när de får se en 
älg. Älgens betydelse som rekreation när det 
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gäller jakten kan för övrigt knappast överskat
tas. 

Som bekant finns det emellertid även en 
negativ sida inom miljövården när det gäller 
älgen. Dess bete kan gå mycket hårt åt såda
na växter som rönn och sälg. Detta i sin tur är 
negativt för fåglar som äter bär och kan göra 
det svårare för dem att överleva vintern. 
Även för pollinerande insekter exempelvis 
humlor - kan detta bete vara mycket allvar
ligt. Vid ett tidigare seminarium om älg var 
titeln på ett av föredragen "Älgen bin och 
humlors fiende" oc.h denna titel hade fog för 
sig. 

Även markvegetationen kan påverkas ne
gativt, bland annat bärriset. Här, som i andra 
sammanhang när det gäller betningen. är det 
dock mycket viktigt att inte se älgen som en 
isolerad företeelse. utan ta hänsyn till det 
samlade betestrycket av olika klöV\111. 

Ett annat problem från miljövårdssynpunkt 
när det gäller älgens bete är hur den påverkar 
föryngringar av ädla lövträd. Detta leder till 
utslagning av plantor och till försenad växt av 
de som blir kvar. 

Nästan ännu besvärligare är det barkgnag 
på ädla lövträd, exempelvis ek, som ibland 
förekommer. Detta barkgnag kan ibland vara 
så omfattande att det närmast är förödande 
för bestånd av högt naturvårdsvärde. Ett dys
tert exempel på detta finns inom naturreser
vatet Ridön I Mälaren. där ett stort ekbestånd 
av ung ålder drabbats av barkgnag av älg på 
praktiskt taget varje träd. 

Det är alltså viktigt att även från miljövårds
synpunkt ha en balans mellan älgen och dess 
miljö. Ett ständigt stabilt tillstånd går knap
past att åstadkomma, eftersom balans av det 
slag vi talar om här inte finns i naturen. Vad 
det handlar om är I stället ständiga rörelser i 
viltstammarna uppåt och nedåt, där en ba
lans gentemot miljön bara uppträder helt till
fälligt. Detta hindrar dock inte att människan 
i vissa situationer och när det gäller vissa ar
ter - bland annat älgen - måste gå in och vid
ta åtgärder för att undvika eller minska olika 
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skador. De erfarenheter vi har hittills visar alt 
vi har god kunskap om hur man ökar en älg
stam. Vi är också ganska duktiga på att skju
ta ned den. bland annat därför all det i en så
dan situation lätt blir så att myndighetsbeslu
ten släpar efter. Det kan medföra för höga till
delningar. Men att under en längre lid hålla 
älgstammen på en lämplig nivå och hålla ska
dorna nere har visat sig vara mycket svårt. 

Vad behövs då? Till att börja med behöver 
vi bättre inventeringsmetoder. Osäkerheten 
om hur mycket älg v1 har inom olika områden 
är ofta stor. Det leder i sin tur till osäkerhet 
om vad som skall göras. 

Vi behöver också ha ett bättre grepp om 
betestrycket. Det handlar naturligtvis inte 
bara om hur betestrycket ser ut när det gäller 
ekonomiskt värdefulla barrträd, utan påver
kan på sådana arter som är av stor betydelse 
för miljön måste också beaktas. Frågan i det 
här sammanhanget är då om exempelvis riks
skogsta.xeringen kan göra mer när det gäller 
att bedöma betestryck även på växter av sär
skilt värde för miljövården. 

Vad vi också framför allt behöver är ett 
bättre san1arbete mellan markägare och Jäga
re när det gäller älgvården. Den kampanj , 
''Viltvård i Samverkan". som bedrevs för någ
ra år sedan visade tydligt att markägarintres
set på många håll tyvärr var ganska litet. 

Detta måste förbättras. Sannolikt kommer 
de älgskötselområden som undan för undan 
bildas att leda till ett förbättrat samarbete 
mellan markägare och jägare. Det finns bätt
re förutsättningar för detta än tidigare. efter
som jägare och markägare tillsammans skall 
sköta älgvården i sådana områden, nästan 
utan inblandning av några myndigheter. 

Ytterst är det ju jägarna det beror på. Det 
är de som avgör om skottet skall lossas eller 
inte och om den i förväg bestämda avskjut
ningen skall uppfyllas eller inte. De behöver 
emellertid hjälp från viltlorskningen för att 
veta vad som är bäst att göra för att uppnå 
önskat resultat hos sin älgstan,. Praktiskt in
r i l..1ade skötselmodeller för älg behövs. Det 
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;:ä]ler vare sig det handlar om älgskötselom
råden eller om storlicensområden. Dessa 
modeller måste också innehålla åtgärder för 
uppföljning så vi kan belysa resultatet av det 
som görs. 

Slutligen: skogsbruket har fåll hjälp och 
jagarna har fått konkurrenter genom att vi har 
fatt mer av framför allt björn och varg. Även 
dessa är ju av betydelse för miljövården. De 
innebär också stora problem. Inte minst gäl-

Hur ser de ootlonella målen ut? 

ler detta förhållandet mellan de stora rovdjur
ens bytesuttag och jakten. 

Till sist: ,rj får nog finna oss i att det inte 
linns någon riktig balans mellan miljövård 
och älgstam, lika litet som det gör det mellan 
älgstammen och skogsbruket. Men låt oss 
likafullt gemensamt försöka göra det bästa 
möjliga av den situation vi har genom allt 
bättre samarbete och strävan efter att öka 
våra kunskaper om älgen i sin miljö. 
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Balansen skogsbruk/älgstam 

Igår på vägen hit från Jönköping stannade vi 
till på en bensinmack. Jag gick in för att hand
la. Framför kassan stod en jättekorg fylld med 
mjuka goa små älgar i brun syntetpäls. På hyl
lOma fanns det vykort med älgar, dekaler och 
pins i mängd. Bensinmacken hade faktiskt en 
hel l iten avdelning ägnad åt älgen - vår egen 
nationalsymbol. 

När herr preses igår hälsade oss välkomna 
till middagen sade han sig vara förvånad, el
ler snarare positivt överraskad att så många 
hörsammat inbjudan till denna 2-<lagars aka
demisammankomst. Jag är benägen att hålla 
med och jag tycker det visar att vi alla här 
anser att över läggningsämnet för dagen är 
•ik'tigt. Salongen är fylld av personer som på 
olika sätt har kopplingar till skog och skogs
bruk eller till älgen och jakten, eller kanske till 
både och. Det finns sannerligen ett stort enga
gemang, både för skogen och för älgen. \ ri är 
säkert eniga om skogens och skogsbrukets 
stora betydelse och värden för Sver ige. Vi är 
säkert också lika eniga om älgens betydelse 
för oss. det ståtl iga viltet och alla jaktupple
,·elser som är förknippade med älgen. 

Men trots att älgen är skogens konung, går 
inte älg och skog eller skogsbruk alltid så bra 

MARIA NORRFALK 
Generaldirektör 
Skogsstyrelsen 
Jönköping 

ihop. Balansen skogsbruk/älgstam är en ak
tuell diskussion och jag tror på säll och vis 
diskussionen är evig. Det är inte så konstigt 
för att ett djur av denna karaktär måste ock
så få märkas. Vi vet all älgen påverkar skogen 
och skogsbruket på många sätt. låt mig ge 
några exempel: 

- Älgen äter upp plantor eller skadar dem 
svårt genom sin betning. 

- Älgen styr trädslagsvalet. Vi planterar gran 
på tallmark, vi får för lite lövskog vilket 
både påverkar den långsiktiga produktio
nen och den biologiska mångfalden i sko
gen. 

- Älgen påverkar ungskogskvali teten. Bet
ning gör skogarna glesa, enskilda träds 
kvalitet blir sämre när stammarna blir kno
tiga och sargade av barkdrag. 

Det ekonomiska utfallet av skogsbruket 
kan således försämras. Vi kan med fog konsta
tera att älgen påverkar möjligheterna att upp
nå de skogspolitlska målsättningarna, både 
vad gäller produktion och miljö. 

Diskussionen mellan skogsbrukare och 
jägare om älgens påverkan på virkeskvalitet 
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och produktion har pågått under mer än ett 
sekel. Redan för hundra år sedan påtalades 
älgarnas framfart i de nyanlagda tallplante
r ingama just i de här trakierna. I kronoparken 
Edsmären i dåvarande Skaraborgs län arran
gerade H M Konungen med jaktsällskap un
der en eftermiddag i september 1896 en jakt 
där man nedlade 14 älgar, 4 tjurar och 10 kor 
efter det att revirförvaltaren där klagat över 
svåra betesskador. Kronoparken var 1250 ha 
stor och älgstammen uppskattades då till 30. 
40 djur per 1000 heJ..iar. En mycket tät stam 
även med dagens mått mätt. Till saken hör 
dock att kronoparken då till större delen be
stod av ungskogar. 

1904 arrangerade Föreningen för skogs
vård ett årsmöte som ägnades åt ··skogshus
hållningen och villebrådet" och där höll Jäg• 
mästaren och sedermera professorn i skogs
skötsel A. Wahlgren ett mycket insiktsfullt 
föredrag i ämnet. Det skulle faktiskt än Idag 
kunna duga som lärobok I viltvårdsanpass
ningar. "Å de trakter älgarne utvalt till vinter
stationer, äro samtliga aspar och rönnar samt 
flertalet björkar stympade och illa åtgångna. 
men tallarna äro så goclt som orörda. Där löl• 
träd Icke funnits. ha däremot älven tallarna 
lått sitta emellan." 

Under gårdagen ktmde vi själva uppleva att 
balansen mellan älg och skogsbruk inte är 
bra. Vågskålarna gick ner I botten antingen åt 
den ena sidan eller den andra Det är svårt att 
få den rätta balansen mellan viltstam och 
skogsproduktlon. Långsiktigt borde det gå 
och måste gå under förutsättning att det som 
finns I den ena vågskålen vet vad som finns i 
den andra. När något väger över är det dags 
att göra något, lätta eller öka på trycket. För 
att uppnå balans måste vi aJltså ha insil.i om 
förhållandena i båda vågskålarna, förståelse 
och respeJ..i både i jägarkåren och hos skogs
lolket. 
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Skogspolitiska mål 
Dagens skogspolitik har ett miljömål och ett 
produktionsmål. Målen är jämställda. Produk
tionsmålet innebär att skog och skogsmark 
skall utnyttjas så att den uthålligt ger god av
kastning och skogsproduktionen ger hand
lingsfrihet för framtiden. Dessutom innebär 
miljömålet att den biologiska mångfalden 
skall säkras och att växt- och djurarter som 
hör hemma i skogen lår förutsättningar att 
leva under naturliga betingelser. Det är alltså 
dessa krav som en skogsägare måste uppfyl
la. Som Jakträttsinnehavare skall markägaren 
dessutom samtidigt enligt Jaktlagens § 4 
"främja en med hänsyn till allmänna och en
skilda intressen lämplig utveckling av vilt
stammarna". 

Det innebär att markägarna har det över
gripande ansvaret för att viltstammarna an
passas så att skogs- och miljöpolitikens mål 
uppnås. Viltstammarna är en viktig förnyelse
bar resurs som skall utnyttjas men måste ock
så förvaltas i balans med de övergripande 
skogspolitiska målen. 

I skogspolitiken är sektorsansvaret för ett 
skogligt mångbruk särskilt uttalat. 

Skogliga sektorsmål och ansvar 
Sektorsmyndighetsansvaret innebär bl.a. att 
skogsvårdsorganisatlonen skall upprätta sek
torsmål för skogsbruket. Vi har nyligen revi
derat dessa sel--torsmål i en bred samverkan 
med skogssektorn själv. Revideringen gjordes 
efter skogsvårdsorganisationens utvärdering 
av skogspolitiken. 

Den målbild som vi tecknat efter en bred 
samrådsprocess innebär bl.a. följande när det 
gäller skog och älg. 

- Skogen skall brukas så att den uthålligt 
producerar en mångfald av värden. 

- Virkesproduktionen är barrträdsdomine
rad men med större volym lövtri\d än idag. 
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- Ungskogarna har en sådan trädslagssam
mansättning. kvalitet och täthet att de er
fek1ivt utnyttjar marken och lår en god vär
detillväxt. 

- Skador p.g.a. angrepp av insekter. vilt och 
svamp är begränsade. 

Det sektorsmål som vi anser skall uppnås 
år 2003 lyder: 

"Viltskador på ungskog samt rönn. sälg och 
asp har minskat väsentligt." Detta är ett inrikt
ningsmål och det är varken särskilt konkret 
eller k-vantifierat. 

Skogsvårdsstyrelsens roll som sektors
myndighet innebär vidare att vi har en skyl
dighet att uppmärksamt följa utvecklingen 
och genom vårt rådgivnings- och lnforma
tionsarbete verka för att viltstammarna an
passas så att de skogspolitiska målen kan nås. 
Även Jägareförbundet har genom sitt allmän
na uppdrag ansvar att följa viltstammarnas 
eilek1er på miljön och skogen. 

Ar älgen ett hinder för att uppnå 
de skogs politiska målen? 
-Är älgen ett hinder för att uppnå deskogspo
li1iska målen?" Så ställdes frågan och svaret 
jag vill ge är ja! Men naturligtvis kan hindret 
lgga olika högt. 

Älgen är den största växtätaren i vår svens
ka skog. Den betar också i högre utsträckning 
·;edartade växter än andra hjortdjur. På älg
ens önskelista står en rad olika träd och bus
icar samt bärris. Rönn, vide och asp tycks stå 
högst upp på favoritlistan medan tall. björk 
och framför allt gran kommer längre ned. TIii
sammans med rådjuret påverkar älgen i hög 
;rad vegetationsutvecklingen i skogen idag. 

En vuxen älg äter ca 5 kg torrsubstansfoder 
per dygn och under högvintern (ca 100 dygn) 
består dieten nästan enbart av tall, d.v.s. en älg 
ker totalt 500 kg tallkvist per vinter. Älgen be
iar nästan enbart årsskott och varje ungtall 

Balansen skogsbruk/älgstam 

producerar årligen ca 0.1 kg lämpligt kvistbe
te för älgen. Det betyder att varje älg behöver 
bete från ca 5 000 tallar årligen. Enligt forskar
na tål en tall en ca 20-procentig betning utan 
att kvistproduktionen på det enskilda trädet 
påverkas. Naturligtvis kan kvaliteten skadas 
redan vid en lägre betning än så. Älgen har ett 
betesmönster som innebär att den i regel betar 
mer på vissa individer än på andra, föm1odli
gen beroende på att träden innehåller olika 
mängder repellerande ämnen. 

Den idealiske älgen skulle således äta 0, I 
kg/träd för att sedan gå vidare till nästa. Men 
så är alltså inte fallet. Älgar vistas ett längre 
tag i ett och sanima område och går gärna i 
grupper. 

I våra skogar är det föryngringsytorna -
plant- och ungskogarna - som står för älgens 
foderplatser. Kalhygges bruket som dominerat 
det svenska skogsbruket under den senaste 
4Q.årsperioden har gynnat älgen men även rå
djuren. På dessa a.realer produceras stora 
mängder foder. Genom projektet "Balanserad 
älgstam" vet vi att ungskogarna innehåller 
nära 4 ggr så mycket älgfoder som övriga typer 
av skogsbestånd. De rikare tallskogarna inne
håller dubbelt så mycket foder som de fattiga
re. Den totala täckningsgraden med bra älgfo. 
der är ungefär 5% i tallskog som är äldre än 40 
år jämfört med hela 25% I ungskog. Lövungsko
gar producerar allra mest älgfoder, tätt följd av 
tallungskogama Täta granungskogar produce
rar däremot knappt något begärligt älgfoder. 

Det finns ett klart samband mellan älgtät
het, mängden av olika födoslag och risken för 
skada på tallungskog. Ökad mängd tall. blå
bärsris och föredragen föda minskar risken 
för skada. Tallmängden tycks vara den mest 
betydelsefulla komponenten vad gäller risken 
för betesskador. Sannolikt skulle det gå att 
sätta ihop en modell och prognostise.ra risken 
för betesskador genom att mäta mängden 
tall foder i ett område och ställa den i relation 
till älgtätheten. 

Genom Riksskogstaxeringen vet vi mäng
den ungskog i älgattrak1iv ålder, liksom mäng-
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den talldominerad ungskog. Sammanställer vi 
utvecklingen av dessa arealer sedan 1970-ta
let ser vi att arealerna var som störst omkling 
1980 då också älgstammen kulminerade. Vi 
kunde alltså ha en relativt tät älgstam utan att 
få några betydande skador. När foderareal
erna krympte och älgstammen alltjämt var 
hög kom också skadorna. Jägarna hörsamma
de då klagomålen och halverade älgstammen 
under några år. 

Under de senaste åren har klagomålen på 
ökade skador återigen hörts och det är fak
tiskt inte så underligt. roderarealerna d.v.s. 
hyggesarealerna i bra "älgålder" har fortsatt 
att minska medan älgstammen legat ungefär 
konstant. Detta har fått till följd att älgstam
men återigen är för hög I förhållande till foder
mängdema. De lokala variationerna år givet
vis stora. Ser vi över några landsändar kan vi 
dock konstatera att arealerna i Götaland har 
minskat med ca 25% sedan 1985 och I norra 
Norrland med över 40%. Följer Inte älgstam
men med i denna dynamiska förändring av 
skogsbruket uppstår skador och därmed kon
flikter mellan jägarna och markägarna. Till de 
minskande slutawerkningsarealerna kom
mer också att andra mer blädningsliknande 
huggningsformer ökat i skogsbruket. Dessa 
arealer kommer troligen inte att producera 
några större mängder älgfoder i framtiden. 

Går det att sätta upp konkreta 
nationella mål för balansen 
skog -älg? 
Som jag tidigare visat så har skogsvårdsorga
nisationen formulerat vissa se~'torsmål kring 
balansen skog - älg. Dessa mål är dock ännu 
så länge mer av karaldären inri~'tningsmål 
helt enkelt därför att det är svårt att finna bra 
och enkla mål som alla kan instämma i. Det är 
nu ett gemensan1t ansvar för jägare och 
skogsfolk att faktiskt formulera mer konkreta 
mål och strategier och att uppnå dem. 
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Låt mig konkretisera med några enkla för
slag. Kanske kan vi ha ett mål - "1200 oskada• 
de stammar av tall per hektar i talldominera
de bestånd vid 7 m medelhöjd." Lätt att mäta 
och att följa upp. Varje tallungskog kan emel
lertid inte uppfylla målet, vissa bestånd kom
mer att betas hårdare eftersom älgarna inte 
fördelar sig jämnt över landskapet, det räck
er kanske om det målet uppfyUs på 90% av 
arealen tallungskog. 

Dessutom behöver vi ett mål för miljön 
t.ex. träd bildning av de värdefulla "miljöträ
den" rönn, sälg och asp. Hur många träd av 
dessa behövs för att miljömålet skall vara 
uppfyllt? 

Att mäta antalet älgar på 1000 ha skogs
mark är ett allmänt sätt att mäta älgförekom
sten och även för att uttrycka ett mål för en 
lagom älgstam. Det är emellertid alltför trub
bigt och leder till ojämna älgstammar. 

För att reda ut dessa frågor arbetar sedan 
i höstas en arbetsgrupp med att analysera 
vilka data om ungskogarnas utveckling som 
behövs för uppföljning av skogsvårdslagens 
mål. Resultat från den arbetsgruppens arbe
te kommer till sommaren. 

Älgen förvaltas bäst lokalt! 
Inom skogsvårdsorganisationen är vi överty
gade om att älgen skall förvaltas lokalt. Ge
nom att skapa lokala skötselområden kan 
markägarna och jägarna I samråd uti från sina 
erfarenheter anpassa jakten till områdets spe
ciella förutsättningar. För att älgförvaltning 
och skogsförvaltning skall uppnå god balans 
krävs förstås kunskap och fakta om skog, 
skogsskador och älgstam. Inventeringar är en 
grundbult i detta sammanhang. Skogsägare 
och jägare måste sedan tolka !akta med re
spekt och i gott samarbete. Konkreta målsätt
ningar som lyfts fram gemensamt borde ge 
möjligheter till bättre balans på det lokala pla
net. 
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Grönare Skog 
!.lom S\/O förbereder vi oss nu för informa
tionskampanjen Grönare Skog. Den handlar 
om hur skogsägare skall kunna sköta sin skog 
.så att skogspolitikens båda mål om produk
tion och biologisk mångfald klaras av. \/iltfrå
~ ma är härvid mycket vU,'tiga och ägnas stor 
uppmärksamhet såväl i kursboken som i en 
särskild fördjupning i ett s.k. temahäfte "Sko
gen & Viltet". Målet är att 100 000 skogsägare 
löre år 200 I skall ha läst eller tillgodogjort sig 

materialet. Temahäftet om vilt har tagits fram 
i samarbete med Jägareförbundet. Vi är över
tygade om att markägarna och jägarna med 
nya och utökade kunskaper bättre skall kun
na finna den balanspunkt mellan viltet och 
skogen som är nödvändig för att i framtiden 
klara det som riksdagen lagt ut. 

Historien har dock lärt oss att det är hart 
när omöjligt att finna den optimala kombina
tionen mellan skogsproduktion och vilt. Men 
vi kan komma en bra bit på vägen. 
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Dagens viltskador jämfört med de 
nationella målen 

Sammanfattning 

!Dom stora områden råder idag obalans mel
lan älgstammen och dess födobas ungskogen. 
Betningen på tall och lövträd har därför så• 
dan omfattning, att skogsvårds- och natur
'lårdsmål inte nås. Tallungskogsarealema mins
l:ar dessutom framöver. 

Summary 
kt !arge areas we today have an imbalance 
tielween the population of elk (Am. moose) 
Mid the young forest. its main food supply. 
:be browsing on pine and deciduous trees is 
!berefore so intensive. that goals for silvicul
wre and nature conservation are not met. 
i'urthermore, from now on the areas of young 
pine stands will decrease. 

Produhtions-och miljömålen för skogsbru
..et konkretiseras på olika nivåer. Utifrån de 
aationella nivåerna gör varje skogsägare, 
medvetet eller omedvetet, sin egen konkreti• 
SETing. Inom Stora Enso Skog utgick vi vad 

RAGNAR FRIBERG 
Skogsvårdschef 
Stora Enso Skog 

gäller produktionsmålet först från Skogssty• 
relsens äldre älgskadeinventeringsmetod, där 
upp till skadeklass 2a (förenklat: 6-15 % av 
huvudstammarna helt spolierade) var accep
tabelt. När vi utarbetade den nya skötsel· och 
naturvårdsstrategin i början av 1990.talet. 
uttryckte vi målet I våra ungskogsmallar. För 
varje intensitetszon och bonitetsklass angavs 
ett lägsta antal oskadade huvudstammar av 
barr per hektar, som skulle finnas för godkänt. 
Endast tekniska skador på stammen räknas, 
inte kvistbetning. För T20.25 inom huvudde
len av våra marker krävs t.ex. minst 1.500 
oskadade barrstammar per hektar. Det över
gripande målet är att 80 % av ungskogsarea• 
len skall uppnå godkänd nivå, när den går in 
i produktionsfasen. För tall angavs också i 
den nya strategin högkvalitativt timmer som 
den viktigaste framtida produktnischen. 

Ett viktigt naturvårdsmål är att de betes• 
känsliga trådslagen asp, sälg, rönn etc. skall 
nå trädstorlek i tillräcklig omfattning. Något 
preciserat mål har vi inte idag. Vi stöder dock 
ett arbete på SLU. som söker ta fram ett så• 
dant mål. 
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Hur ser det då ut på våra marker Jämfört 
med målen"/ Genom åren har en rad under
sökningar gjorts, vilka sammanfattas i tabell 
1. Vi kan konstatera, att inom mycket stora 
delru· av våra marker når vi inte våra mål 
p.g.a. älgens betning. Vid FSC-certifieringen 
har vi också fått som villkor att åstadkomma 
balans. Det framtida intäktsbortfallet jämfört 
med dagens kvalitetsutfall bedöms till ca 150 
milj kr/år. Det är cirka tio gånger dagens intäk
ter av älgjakten, cirka dubbelt vad dagens 
naturvård kostar årligen eller mer än hela vår 
årliga skogsvårdsbudget. Att kostnaderna fal
ler ut först i framtiden förtar inte vårt ansvar. 

Hur ser det ut hos andra bolag? Från MoDo 
och AssiDomän har jag fått låna en del mate
rial. MoDo Skog gjorde en inventering inom 
lggesundsregionen 1997. Totalt inventerades 
2.888 ha tallungskog, varav 859 ha var contor
tatall. Skadeklasserna 3 och 4 enligt .;i.lgbet
ning 90- de ej acceptabla - varierade mellan 
delområdena från 9% till 63%. 

Tabell 1. Tallungskogssilualionen - Stora Enso Skog 
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AssiDomän har i samband med inventering 
elter röjning Inom sitt ekologiska bokslut no
terat hur många huvudstammar av tall, som 
har tekniska skador, vilka medför att rotstock
en ej blir tjänlig som timmer. Totalt ingår 134 
talldominerade stånd orter eller cirka l 0% av 
röjd tallareal 1997-1998. I snitt för förvalt
ningarna har 9% av den talldominerade area
len 500-1 .000 skadade huvudstammar per ha, 
25% 200-500 stammar och 19% I 00-200 skada
de huvudstammar. Kraftigaste skadorna note
rades för Lycksele, Hedemora, Örebro, Värna
mo och Växjö förvaltningar. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 
alltför stora delar av våra tallungskogar har 
för stora skador för att nå produktionsmålet. 
Trots att de på håll ser växtliga och fina ut. 
Beteckningen "Den nya gröna lögnen" har 
använts för dessa bestånd. Till det kommer 
att arter som asp, rönn och sälg p.g.a. betes
trycket har svårt att bilda trädformiga Indivi
der inom stora områden. 

Allmlf11t: Begärliga artenia asp, sälg, rö1111 etc mycket svdrt fory11gra sig till tnid 

011trala Bergslagen: ca 40 % av arealw oacreptabla skador e11I SKS gamla metod 
1987, 1991, 1994 
Totala omrddet c:a 450.000 Ju, 

H/flsingla11d-Dalama: ca 4() % m, areale11 ej godkH11d e11I Stom Enso Skogs mallar 
1996 
Älgskötselomrddi? 182.000 /,a 

Hela fOretaget 1996: ca 50 % av tall-od, 16vstammar tek11iska skador 
37 röjda tallu11gskogar 

Häriedale11: 90 % av arealen ej godkH11d e11l Stora Enso Skogs mallar 
1997 500 oskadade tallstammar/1111 i sniH 
6.000 ha talltmgskog 

Mora {oroaltning: 
1998 
25 röjda tallbestd11d 

Certifieriugskrav 

Framtida kostnad: 
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Att åtgärda det för liögn b<>testn;cket 

en 150 milj kr/år 
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I j ämförelse med andra skogsvårdspro
blem betraktar jag detta som det svåraste 
och. som det visat sig. mest svårlösta, Efter 
den akuta situationen i början av 1980-talet 
bar älgstammarna fastnat på en kroniskt för 
nög nivå. 

f ramöver minskar dessutom tillgången på 
tall i älgbeteshöjd, Inom t.ex. Stora Enso Skog 
lJar slutavverkningsytan minskat med en 
tredjedel sedan 1970-talet och gran- och löv
andelarna ökat p.g.a. bättre ståndortsanpass
ning och mer naturvårdshänsyn. Faststäl
lande av lämpliga älgtätheter per 1.000 he~1ar, 

Uagens viltskador i5mfört med de nationella målen 

måste ha sin utgångspunkt i antal älgar per 
I 00 ha tall ungskog. Då erhålls automatiskt en 
följsamhet till föränderlig vlnter!odertillgång. 
åtminstone i de dominerande delama av lan
det. 

Med bärkraftig eller hållbar utveckling 
menas att tillfredsställa behoven hos dagens 
generationer. utan att äventyra möjligheten 
för framtida generationer att tillfredsställa 
sina. Att dagens generation kan glädjas åt en 
rik älgjakt, men överlåter den stora kostna
den till framtida generationer att betala, kan 
inte kallas hållbar utveckling. 
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Älgen och skogen - mångbruk, 
obalanser och balanser 

~långbr uk med lång historia 
Jag vill inleda diskussionen av balanser och 
obalanser i Älg-Skog-frågan med några all
männa perspel.1iv på vår svenska mång• 
bruksmodell. 

Att svenskt skogsbruk normalt utförs med 
.oånga olika mål i sikte är en princip med röt• 
:ema i bondesamhällets integrerade brukan
de av åker, äng. hagmark och skog. Under 
,900-talet har detta traditionella nyttjande 
.ersatts av separat bruk av jord och skog. 

I skogen har successivt nya aspekter på 
.nångbruk fokuserats - jakt, biologisk mång
fald, kulturmiljö, vattenvård, markvård, kol
l:lindning .... 

Internationellt används numera ofta be
:eckningen "multifunctional forestry"' för det
ta utvecklande mångbruk där Sverige har en 
cedande ställning. 

SVEN LUNDELL 
Skogsdirektör 
Skogsägarnas Riksförbund 
Stockholm 

Balanser och obalanser i 
mångbruket 

Effektivt mångbruk förutsätter dynamisk ba
lans mellan olika intressen. Rätt balansläge är 
inte konstant utan varierar över tiden. Bra 
balans ställer oftast inte in sig automatiskt . 
Bra balans kräver aktiv påverkan genom orga
nisering, styrning och uppföljning. I det mo
derna mångbruket av skog har ,i saknat verk
tyg för detta både på central och lokal nivå . 

Under de senaste 25-30 åren har två ba
lans/obalansfrågor dominerat i det svenska 
mångbruket först skogsproduktlon - älg och 
något senare skogsprodul.1ion - miljö. Under 
1990-talet har det blivit tydligt att de stora 
älg/klövviltpopulationerna också negativt 
påverkar den biologiska mångfalden, dvs. vi 
har obalans också i samspelet miljö - älg/ 
klöV\~lt. 

Först en kort återblick. 

Ä/g/klövvilt 
Under 1970-talet ökade älgstammarna snabbt. 
En viktig faktor var ökande fodertillgång på 
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det storskaliga skogsbrukets föryngringsytor. 
Den svenska älgpopulationen nådde en täthet 
långt över ett naturligt balanstillstånd. 

Tidigare hade älgbetesskadorna främst 
varit lokala framför allt med koncentration till 
vissa vinterbetesområden. Nu b lev skadorna 
riksomfattande och det blev allt mer uppen
bart all vi saknade system lör att styra och 
kontrollera balansen mellan älgen och skogs
produktionen. De stora skogsskadorna har 
elter viss förbättring under 1980-talets mitt 
åter förvärrats. Betestrycket har därmed un
der 30 år allvarligt sänkt konkurrenskralten i 
svensk skogsnäring. 

Under 1980-talet inträHacle en explosiv ök
ning av råcljurspopulationen som radikalt 
ökade på skogsskaclorna. Lokalt linns därtill 
skogsskador av dovhjort och kronhjort. Det 
är därför befogat att beskriv,1 den aktuella 
obalansen i tem1erna älg/klöwilt - skog. 

Skog-miljö 
Under I 970-talet seglade en ny typ av mål
och intressekonllikt upp mellan skog- miljö. 
Inledningsvis riktades kritik och debatt all
mänt mot stora kalhyggen. fenoxisyror och 
gödsling. Under 1980-talet vidgades och för
djupades debatten. Ekologi, l) iodiversitet och 
artbevarande blev nyckelbegrepp. Den ekolo
giska grunden för skogsproduktionens stor
skaliga produktionsmetocler Ifrågasattes. In
om skogsbruket Inleddes en omprövning av 
de storskaliga standardmetoderna. Begrep
pet ståndortsanpassning sjösattes. Modeller 
för miljöhänsyn började konkret utvecklas. 

Under 1990-talet blev miljödebatten allt mer 
internationaliserad med förankring i mellan
statliga konventioner och deklarationer. 

Älg/klöuuill - miljö 
Under 1990-talet har miljöpåverkan från älg/ 
klövvilt blivit allt mer uppenbara. Jämförelser 
mellan stängslade ytor utan viltbete och den 
viltbetade skogen visar speciellt på signifikan
ta skillnader för etablering av lövträd liksom 
för fältskiktets sammansättning. 
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Balanslösningat 
Ovanstående tunga intressekonflikter har 
varit pådrivande för att i dagens svenska 
mångbruksmodell söka förbättra system för 
dynamisk balans. Den svenska traditionen att 
söka samförståndslösningar via dialog och 
samråd har varit en viktig grund att bygga på. 

Mångbruk med nya 
grepp att styra balansen 
älg/klövvilt - skog 

Mångbruk har som ovan nämnts lång hävd i 
det svenska skogsbruket. Detta bygger på att 
olika intressen, mål och krav vägs mot varan
dra på ett av berörda parter accepterat sätt. 

I de aktuella målkonflikterna skog - älg
miljö har vi haft svårigheter att finna lämpliga 
organisations-och ansvarsformer för all han
tera problemen. Den traditionella svenska för
valtningsmodellen via SVO, SNV och länssty
relserna fungerade inte i den snabba och dy
namiska ökningen av viltstammar och betes
tryck. 

Ett exempel på en gen<>mgång och pro
blemanalys från 1980-talet som breddade 
kunskapsbasen är utredningen "Vår Älg och 
Vår Skog" !rån Mellansvenska Skogsskydds• 
kommitten. I näringen och politiken växte en 
samsyn fram om en ny jaktpolitik som beslu
tades av riksdagen 1991/92. Denna bygger på 
ansvars-och kunskapslinjen i stället för rege~ 
styrning från myndigheterna. Sammanfall· 
ningsvis Innebar denna linje: 

• Ökat lokalt ansvarstagande av skogsbruk• 
are och jägare. 

• Älgskötselområden (ÄSO) i storleksord
ningen 5-10.000 ha med förbättrad invente
ring och p lanering av älg1>opulationen 
samt avvägning mot skogsbruksintresset. 

• Lokala samråd mellan skogsbruks• och 
jaktint ressen inom älgvårdsdistrikt nor
malt omfattande ett anta.I ÄSO. 
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• Systematiska viltbetes och -skadeinvente
ringar. 

• Utökad kommunikation och dialog mellan 
skogsbruks- och jaklintressen. 

Det finns många exempel på att ansvars/ 
kunskapslinjen har fungerat väl så an avväg
ningen skogsproduklion -älg/klövvilt förbätt
rats. I ett modernt målstyrt samhälle finns 
ingen effektivare modell. 

Vi är på rätl väg med räll metod men vi har 
låni,'I k-var till au effektiva lokala samråds- och 
beslutsformer fungerar över hela linjen. 

Under 199().talet har vi satsat på liknande 
principer för att hantera jämställda mål för 
skogsprocluktion och biodiversitet. Detta har 
bl.a, resulterat i system för balansering via 
marknads- och skogscertifiering. 

Aktuellt mångbruksläge 1999 
Under 1990-talet har skogens målbild syste
matiskt breddats och fördjupats i flera olika 
riktningar. Vattenvård, markvård, kulturmiljö 
och kolbindning är nu allt viktigare intressen 
som kräver målformuler ing. aktiva åtgärder 
och hänsyn samt ökad kommunikation. 

Skogens rnångbruk har därmed vid 1990-
talets slut en relevant strukt ur som beaktar 
de olika ansvar och funktioner som åvilar 
skogssektorn. Olika mål ställer krav på balan
serande styrning och uppföl jning. Skogspoli
tikens portalparagraf uttr ycker väl denna 
princip genom att uttala produktion och mil
jö som jämställda mål. Skogssektorn har upp
draget och ansvaret att hantera målkonflikter 
och målbalanser. Politiskt betecknas detta 
som sektorsansvaret. Ansvars-och kunskaps
linjen är den bärande principen. 

Skogssektorns aktuella målbild är samman
fattningsvis: 

• Ekonomiskt skogsbruk med hög och värd~ 
full skogsproduktion. 

• Bevarande och utveckling av b iodiversite
ten i skogslandskapet. 

Äl&-en och skogen- mångbruk. obalanser och balanser 

• God viltvård för att skapa balanserade och 
sunda viltstammar. 

• Marktillstånd med näringsförråd och nä
ringsbalans som säkerställer markens pro
duktionslörmåga. 

• Kolbindning i skog/mark för minskad växt
huseffekt. 

• Minimering av näringsläckage och påver
kan av grund- och ytvatten. 

• Bevarande av viktiga strukturer och ele
ment i kulturmiljön. 

• Goda förutsättningar för mångsidig rekrea
tion. 

• Ekonomisk bas för en levande landsbygd. 

I utviirderingen av skogspolitiken Gan 
1998) saknade vi en helhetssyn på ovan 
nämnda komplicerade frågor. Sektorsmyndig
heten har efter samråd lagt fast nya sektors
mål till 2002. Br istanalyser för biodiversitet 
pågår parallellt. Till detta kommer en särskild 
målprocess knuten till elen nationella sats
ningen Levande Skogar. 

V1 anser det viktigt att samtliga målproces• 
ser kopplas san,man med existerande sek
torsmål. I detta måste de strategiska obalan
serna älg/klövvilt - skog - miljö fokuseras. 
Sektorsmyndighet och sektorsintressen mås
te få tydligt uppdrag. ansvar och mandat all 
agera för att rätta till obalanserna. 

Framtidsinriktad strategi 
- ansvars/kunskapslinjen 
V1 har 1999 möjligheter att sjösätta en effektiv 
målstyrd strategi för mångbruk av vår svens
ka skog. Vi har inte råd med ''låt gå politik". Vi 
har följande positiva faktorer i "balansakten· 
mellan skogsbruk, miljö och älgskötsel: 

• Institutionella och politiska förutsättningar 
att skapa målstyrt sektorsansvar med hel• 
hetssyn. 

• T illräcklig kunskap om sakfrågorna för att 
rätta rlll obalanserna. 
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• Erfarenhet av effektiva organisationslös• 
ningar som bygger på ansvars• och kun
skapslinjen. 

• Erfarenheter av breda utbildningssatsning
ar. 
Rikare Skog, Kulturmiljö i Sl1ogen, Alle, 'fi. 
ders Skog, liv i Skogen och Viltvård i sam
verkan. Vi står nu inför en ny kraftfull ut
bildningssaL~ning Grönare Skog som alla 
berörda intressenter backar upp. 

Denna KSI..A.-konferens ger en mycket god 
bild av villfrågornas betydelse och vilka hot 
och möjligheter som finns. 

Under den nuvarande skogspolitlska peri
oden I 998-200 I finns förutsät1ningar att med 
kraft arbeta för bätlre avvägning mellan in
tressena skogsproduktion älg/klövvilt-biodi
versitet. 

I sektorns strategi bör ingå: 

• Att utveckla tydligare förtydliga sektors• 
mål för klövvil lstammarna som beaktar 
balansen viltproduktion, skogsproduktion 
och biodiversitet. 

• Att utveckla inventerings- och planerings
instrument för att skapa överblick och sty• 
ra balansen skogsproduktion - älg/klövvilt-
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stammar. Bl.a. bör utveckla~ översiktliga 
sammanställningar/redovisningar av betes
tillgången (kalmarker - ungskogar - löv
trädstillgång) inom älgskötselområden ba• 
serade på gröna skogsbruksplaner. 

• Att kraftfullt satsa på grönare skog som 
kunskapsplattform, vilket vi i skogsägare
rörelsen understödjer. Del är glädjande att 
jägarnas och naturvårdens organisationer 
visat stort intresse och engagemang för 
denna satsning. 

• Att stimulera fortsatt utveckling av sam
verkansmodeller skogsbrukare - jägare -
naturintresserade Inom älgskötselområ
den - älgvårdsdistrikl länsviltnämnd. SVS 
bör här aktivera sin roll som rådgivare och 
kunskapspartner på alla nivåer. 

Skogsägarna ser goda möjligheter för 
skogssektorn att inte bara definiera mål och 
problem korrekt utan också sätta In konJ..-reta 
åtgärder för effektivare avvägning av o lika 
mål och intressen. Principerna för denna stra
tegi sammanfattas i figur I. 

Vi måste satsa på att t i ll nästa skogs politis
ka utvärdering 2002 ha åstadkommit ett rejält 
trendbrott för bättre balans skogsproduktion 
- älg/klövvilt - biodiversitet. 
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Figur 1. Process för balans mellan Älg/Klövvitt och skogsproduk1lon 
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Dagens viltskador jämfört med de 
nationella målen 

När jag i !,<ryningen åkte från Vänersborg såg 
jag i fonden Halle- och Hunneberg där bl.a. 
kungen jagar älg och där man nu planerar ett 
stort viltmuseum med älgen som tema. Just 
på dessa berg arrangeras, som ni kanske vet, 
sommartid stora älgsafaris. Man åker upp 
med clubbeldäckacl buss och tittar på dessa 
varelser som våra vänner från kontinenten 
lycker är ganska exotiska. Detta har blivit en 
ganska stor verksamhet vilket visar att älgen 
även är en regional utvecklingsfaktor. Den 
skapar ett och annat arbetstillfälle också 
inom turistnäringcn. 

Hur berör då denna fråga Naturskydds
föreningen·/ f'tJr clet ftJrsta är Naturskydds
föreningen en organisation/ folkrörelse med 
160.000 medlemmar. Svel'iges största miljö
och naturvårdsorganisation. Vi har också en 
könsfördelning, som awiker något från elen 
har församlingen. på hälften män och hälften 
k'Vinnor. Det kan möjl igen påverka inställning
en i de här frågorna. Vi har medlemmar från 
både stad och land, ganska många bor i slä
derna, och det är givelvis också en värde
ringskärna som alltid är intressant när man 
jobbar i en folkrörelse. Vad är det som styr? 

GÖRAN ENANDER 
Ordförande 
Svenska Naturskyddsföreningen 
Stockholm 

Vilka värderingar är bärande? Vår organisalion 
lämpar sig väl för folkbildning och lik11ancle. Vi 
har som Jägarförbundet kretsar i varje kom• 
mun. Vi har länsförbuncl och kretsar. Det inne
bär att vi är en folkrörelse så till vida att vill vi 
något kan vi trycka ut det via organisalionen. 
Ett exempel på della måste jag nämna. Vi har 
gått In för ett mer kam1:ianjinriktat arbetssätt 
ocl1 om nf,gra veckor kommer vi att presente
ra vår stora skogskampanj, SKOG 99. Kampanj
starten sammanfaller med föreningens 90-års 
firande elen 16 maj. Det blir elen största aktivi
teten i Naturskyddsföreningens hisloria. Det 
tycker jag är glädjande i en tid då man talar om 
folkrörelseclöd och annat. Jusl skog är sedan 
en lång tid tillbaka en väldigt viktig fråga för Na
turskyddsföreningen utifrån väld il,'t många oli
ka aspekter. Mestadels lever älgen i skogen. 
Även om det i fjol höstas stod tre älgar på min 
l illa parhustomt cun 250 m' i Vänersborg. De 
kunde knapp! vända sig men höll på att beta 
på mitt l illa äppelträd. De är ganska stora när 
man står 3-4 meter ifrån dem och de inte vill 
flytta sig. Det är ofta så som den breda befolk
ningen kommer i kontakt med älgen, utifrån 
bilfönstret eller liknande. 
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Om vi då går in mer konkret på de här frågor
na så vill jag lyfta fram biologisk mångfald, allt
så miljömålet. Då kommer vi in på det vi kallar 
systemfelet i svenskt skogsbn1k, nå!'.,'Ot som vi 
har diskuterat väldigt mycket. nämligen att vi 
måste eftersträva en högre lövandel i skogsbru
ket. Jag tror att en del av förklaringen till den 
första inventeringen som vi såg på bild är det 
systematiska arbete som bedrevs under många 
år för alt få bort lövet. Det är därför vikti!,11 att 
återskapa ett generellt lövinslag i skogen, och 
som vi nu hör, finns det en stor acceptans för 
det. Det handlar också om att vi skall ha helt 
lövdominerade skogar. Som ni kanske vet är vi 
överhuvud taget väldigt tveksamma till något 
annat än löv i de allra sydligaste delama av lan
det. Vi har arbetat med arter, \Yl> havsöm och 
pilgrimsfalk men också ganska mycket med 
vitryggad hackspett, som ni vet är en känd ind~ 
kator för hotade skogsmiljöer. Vad som är be
kymmersamt nu för vitryggen, utöver rena av
verkningar i lövbestånd. det är faktis~1 den om
fattande vedhuggning som sker i dessa vitryggs
miljöer. Detta sammanfaller med den bild vi lid~ 
gare fick beträffande lövträdsföryngringen i de 
här riktiga vitryggsområclena, som ligger i Berg
slagen och en del av Värmland. Dalsland, att 
föryngringen av asp och sälg. de två viktigaste 
arterna, i princip är obefintlig. Det har inneburit 
att STORA i ett vällovligt projekt har sprängt en 
massa färskved för att försöka återskapa elen 
döda ved som saknas. 

Om jag skall försöka sammanfatta Natur
skyddsföreningens inställning i frågan om älg
stammens storlek så kan man konstatera att 
en stor älgstam kan vara ett hot både mot pro
duk1ionsmålet och givetvis mot målet om bio
logisk mångfald. Vi vill i det här sammanhang
et inte bara diskutera älgen utan även ta med 
rådjuret som är kanske ett väl så stort problem 
i vissa områden av landet. Vår bedömning är, 
efter att ha konsulterat en del forskare inom 
området biologisk mångfald, att viltstammar• 
na kanske aldrig har utgjort ett så stort hot 
mot föryngringen av skog som idag. Det är ett 
observandum som vi måste lyssna på i för
eningen när forskare säger detta till oss. 

50 

Detta för oss in pl, de för Naturskyddsför
eningen intressanta områdena jakt och rov
djur. Två brännheta och spännande områden. 
I elen policy vi Log förra året, har vi sagt att vi 
bör arbeta för att minska stammama av hjort
djur; "Vi bör arbeta för alt minska stammama 
av hjortdjur till nivåer som möjliggör effektiv 
föryngring av alla lövtrlidslag" som det står. 
Vi tänker då framför allt på älg och rådjur men 
lokalt även på bäver. Med detta som utgångs
punkt säger vi, att i awaktan på att rovdjuren 
skall öka i antal och få en större spridning så 
bör vi aktivt minska betestrycket genom jakt. 
Naturskyddsföreningens hållning till jaktfrå
gor är egentligen inte så kontroversiell som 
man kan tro. Vi menar att jakt på t.ex. älg och 
rådjur utifrån mera allmänna utgångspunkter 
är en självklarhet under förutsättning att man 
beaktar vanliga försiktighetsprinciper, etik 
och annat som vi talar om. Vi är generellt inte 
motståndare till jakt i den formen. 

Då det gäller rovcljursproblematiken kom
mer vi in på det något mer kontroversiella. Ef
ter att ha läst en del seminarierapporter som 
har tagits /ram tidigare så kan man konstatera 
att rovdjuren kan bidra till att få ner viltstam
mar och därmed skogsskadoma Det tror jag vi 
är överens om. Antalet älgru· och rådjur påver
kas av hur mycket varg och lo som finns, även 
om det varierar lite i olika delar av l,mdet. Vår 
bedömning är att en vargstam på 200 individer 
är r imlig. Denna stam förutsätter att vi lår ge
netisk pålyllning österifrån. Vi talar också om 
en locljursstam på kanske 3.000 individer i 
dagsläget. En sådan numerär kommer att med
föra påverkan på viltstammen och indirekt 
också på skogsskadorna. 

Sammanfattningsvis tre komponenter. Det 
är väldigt viktigt att vi bibehåller lövskogarna 
och det löv som finns i vårn skogar med tan
ke på att det är förenat med stora problem att 
få upp ny lövskog. Vi motsätter oss inte jak1. 
Vi ser elen som ett instrument för att nå ba
lans och vi bör ha en något större acceptans 
för rovdjuren, inte minst i södra och mellersta 
Sverige, framför al l! för varg och lo. 
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Effekterna/konsekvenserna av 
älgskadorna 
Massaved 

Vilka effekter får betesskador från älg på 
vedråvaran? Har dessa skador någon inver
kan på massavedens processbarhet saml hur 
påverkas kvalileten på massabrukens pro
dukter därav? Jag skall framföra en översi~'l
lig bedömning av vilka effekter och konse
kvenser älgskadad massaved har för massain
dustrin samt försöka ställa dessa i relation till 
andra råvaruorienterade kvalitetsproblem 
som massaindustrin brottas med. Ja_q inleder 
presentationen med all redogöra för de pro
cesser son, används samt redogöra för ,nas. 
saindustrins krav och önskemål om vedråva
rans kvalitet. 

Tillverkningsprocesser 
för massa 
Massaved används för att producera massa, 
papper och kartong. Det är vedens fibrer som 
ulgör byggstenen för dessa produkter medan 

MAGNUS ÖMAN 
Forsknings ingenjör 
Stora Enso Research AB 
Karlstad 

barken utnyttjas som energiråvara. Vid fram
ställning av massa används huvudsakligen 
två olika processtyper. dels sulfatmassapro
cessen där vedfibrerna friläggs med hjälp av 
kemikalier och dels den mekaniska massapro
cessen där fiberfriläggningen sker med hjälp 
av mekanisk bearbetning. s.k. raffinering. Ge
mensamt för de båda processerna är att ved
råvaran först upparbetas i renseriet. Renseri
processen syftar till att framställa flis med 
lämplig storleksfördelning san1t med lågt 
barklnnehåll. (Fig. I.) 

Efter eventuell upptining barkas veden i en 
barktrumma. I barktrumman avlägsnas bar
ken genom att stockarna nöts mot varandra. 
Därvid uppkommer vedförluster vars omfatt
ning det är viktigt an minimera. Barkningsgra
den av massaved styrs därför både av pr<>• 
cesskraven på cellulosaflisens renhet samt av 
en önskan att hålla vedförlusterna så låga 
som möjligt. Efter barkningen tvättas s1oc:k
arna med vallen c>ch huggs till flis i en skiv
hugg. 
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Figur 1. Vedhanteringcns enhetsoperationer. 
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Därefter lagras llisen vanligtvis i en eller fle
ra homogeniseringsstackar. Dessa tjänar som 
burtertlager samt ger genom sin konstruktion 
en utjämning av variationen i vedråvarans 
egenskaper. Från homogeniseringsstacken 
matas llisen till ett såll där finfraktionen sållas 
bort och överstor flis upparbetas till accei>
tabla dimensioner. Efter sållningen har där
med variationen i vedråvarans egenskaper yt• 
terligare jämnats ut och kvaliteten ökat clå 
elen bortsållade finlraktionen innehåller för
höjda andelar föroreningar, bark och röta. 

lndustrins krav på vedråvaran 
Vid den mekaniska processen används ute
slutande granmassaved vilken endast undan
tagsvis betas av älg, varför denna processtyp 
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och detta vedsortiment utesluts i det fortsat
ta resonemanget. Vid tillverkning av sulfat• 
massa består vedråvaran vanligtvis av båcle 
gran och tall . benämnd barr-eller tallmassa
ved. Vissa bruk tillverkar även sulfatmassa av 
löwed, främst björk. Vedråvaran levereras 
både i form av rundved och sågverksflis. In
dustrins baskrav på massaveden är att rätt 
kvalitet levereras i rätt tid samt i rätt volym. 

Kvalitetskraven avspeglas i de s.k. mät
ningsbestämmelserna. (Fig. 2.) Prima massa
ved består av rätt trädslag. apterat i överens
komna dimensioner, veden är färsk, välkvis
tad, innehåller ingen röta samt är fri från för
oreningar 11 ]. Industrins önskemål på vedrå
varan kan därutöver vara att sortera veden i 
olika sortiment för fiberstyrning till specifika 
produkter. 
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Figur 2. Kvalitetskrav på massaveden. 
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I vilka sortiment förekommer 
älgskadad ved? 
Av Stora Enso Skogs leveranser av vedråvara 
till massaindustrin under 1998 utgjorde tall
massaved 38 %, granmassaved 23 % o<:h såg
verksnis 23% av de totala leveranserna. 16 % 
utgjordes av lövmassaved. (Fig. 3.) 

Massaveden kan delas in i olika klasser: 
stockar från gallring, från slutavvcrkning 
samt cellulosaflis från sågverken. Massaved 

Figur 3. Stora Enso Skogs vedleveranser 1998. 
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från slutavverkning består av toppar från såg• 
timmerträd samt de stammar som ej anses 
dugliga som sågtimmer dvs. klena, under
tryckta, krokiga och rötskadade träddelar. 

I vilka sortiment förekommer da älgskadad 
massaved? Massavedsbitar med betskador 
förekommer främst i gall ringsved av tall men 
förekommer även i massaved från vårtbjörk. 
Älgen betar upp tiil 5 m höga träd vilket med
för att skadan hamnar i rotstocken. Ett syfte 
med gallring är att avlägsna de individer som 
har sämst förutsättningar att utvecklas till 
dugliga timmerträd. Tallar med betskador 
kan därför anrikas i massaved från gallring 
och sådana leveranser kan således komma 
att innehålla relativt stora mängder skadad 
ved. Av Stora E:nso Skogs avverkning l egen 
regi utgjorde under föregående år gallringsve
den 48 % av tallvolymen. 

Vid gallring är det dock omöjligt att avlägs
na alla skadade stammar eftersom skadan 
lika ofta kan sitta på baksidan som framsidan 
av stammen ur skördarförarens synvinkel. 
Snö och mörker är ytterligare försvårande 
omständ igheter. I de fall andelen skadade 
stammar är stor går det heller Inte att gallra 
bort samtliga skadade träd utan att volym
produktionen påverkas negativt i det kvarstå
ende beståndet. Med anledning av detta kom
mer därför många rotstockar från slutavverk
ning att innehålla skadad ved. Rntstockarna 

Tallmassaved 
38% 

Granmassaved 
23% 
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r iskerar att bli vrakade efter uppsågning alter
nativt hamna i massavedssortimentet om de 
ej anses duga som sågtimmer. 

Sågverksflis består främst av librer som 
bildats I ett sent skede av trädets t illvä.'<t och 
betskadorna kan därför anses vara obetydli• 
ga för detta snrtiment. Brädor och plank som 
vrakas p.g.a. gamla betskador upparbetas till 
Ois vilken normalt blandas med övrig flis från 
sågverket. S.k. tnrrflis får dock normalt ej säl
jas till massaindustrin. 

Kvalitetsdefekter hos 
älgskadad ved 
Vilka är då kvalitetsdefekterna hos älgskadad 
massaved? En grov indelning kan göras efter 
skadetyp; yttre och inre förändring av stam• 
men. 

Till de yttre förändringarna hör krökar och 
dubbelstammar, synliga förändringar av bark
strukturen samt barkdragande sprötkvistar. 
Till inre förändringar kan räknas tjurvedsbilcl
ning, inv1ixt bark samt kemisk förändring av 
veden. 

Helt barkfri ved är omöjlig att framställa i 
renseriet eftersom barken vallas in vid kvist
rötter samt runt stamskador. Krokiga stockar 
är svårare att barka i j ämförelse med raka. 
Barken har en tendens att si tta kvar vid tvär
krökar, växa in vid barkdragande sprötkvistar 
samt sitta kvar vid andra synliga barkskador. 
Bark växer också in i veden då barkgnag över
vallas. 

Orsaken t i ll att tallens bark inte är önskad 
i sulfatmassa processen är att den är svår att 
lösa upp i koket och barken kan under ogynn
samma förhållanden orsaka renhetsproblem 
i massan. Barken förbrukar också alkali snab
bare och i större omfattning än ved. Vid blek
ning av kemiska massor ökar kemikalieför
brukningen med ökande barkhalt i massan. 
Barkens fiberegenskaper är dåliga och verkar 
nedsätta11de på massans styrkeegenskaper 
[2]. 
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Hur stor andel bark som sitter kvar på och 
i virket p.g.a. älgskador är dock mycket svårt 
all uppskatta. Enligt min uppfattning är pro
blemet att barka ofärsk ved väsentligt större. 
Färskhetsproblematiken har belysts av ett 
flertal skogsbolag på senare år (3J. Volymen 
kvarvarande bark på stockens mantelyta är 
dessutom mycket stör re vid dålig barkning av 
ofärsk ved jämfört med den hark som invallas 
inne i stocken vid barkgnag. 

Tryckved är något som endast förekom
mer i barrträd och bildas vid tryckpåkänning, 
framför allt på grenarnas undersida men även 
i s tammen vid ensidigt r iktade krafter (4). 
Tryckved finns alltsi, naturligt i samtliga 
stammar. Betskador ger ofta upphov till kro
kiga stammar i vilka tryäved bildas. 

I tryckved är fiberlängden kortare och den
siteten högre än i normal stamved [2]. Mikro
skopiskt kännetecknas tr yckved av tjockväg
giga, starkt rundade fi brer. Cellulosainnehål
let är lägre och l ignininnehållet högre än i 
normal ved I 5 J. Fibrerna är dessutom inte 
orienterade i stammens längsriktning vilket 
gör att mer övertjock flis bildas vid huggning
en. Överstor och övertjock Ois återfinns i stor 
utsträckning i kokrejektet vilket vanligen re
cirkuleras ti ll kokaren eller raffineras och 
återförs t ill sileriinjektet. Båda dessa förfaran
den är kostsamma ur kemikalie- och energi
synpunkt. T id igare undersökningar har visat 
att värdet av sulfatmassa från den övertjocka 
flisfrakt ionen (som innehåller mycket t ryck
vecl) uppgår till 85% av motsvarande värde 
för accept flis [2]. 

T ryckvedsfibrer är något som massaindu
strin av naturliga skäl måste hantera dagligen 
då dessa inte kru1 avskiljas från råvaran utru1 
att råvaruförlusten blir oacceptabelt stor. 

Kundkrav på massaindustrin 
Massabrukens kunder har genom åren ställt 
olika krav på hur massan skall framställas, 
alltifrån klorfri blekning till att vi ska använda 
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"kalhyggesfri" vedråvara. Ett nytt krav som 
nyligen accentuerals är au leverer.1 massa 
pro<lucerad av ved från certifierade skogar. 
För att kunna leverera sådan massa är det 
naturligtvis viktigt att skogsbruket lyckas 
uppfylla sina skogsbruksplaner i fråga om 
trädslagsblandning m.,n . Ur denna synvinkel 
verkar det rimligt au begränsa älgens fram
fart i skogen. Massatillverkarna är förstås 
också angelägna att volymproduktionen av 
massaved kan bibehållas eller rentav ökas. 

Slutsatser 
Som avslulning vill jag knyta an till de inledan
de frågeställningarna. Förr kallades sulfat
massaprocessen för slasktratt. kanske med 
viss rätt. Den vedråvara som inte dög till and
ra ändamål såldes till sullatmassabruken. 
Sulfatmassaindustrin hade en robust kok-och 
blekprocess med förmåga att kompensera för 
kvalitetsfel och egenskapsvariationer i ved
råvaran. Idag är förutsättningarna något an
norlunda. Skärpta produkt- och miljökrav 
samt nya blekmetoder gör processen känsli
gare för störningar och variationer i vedråva
rans egenskaper. Processen kan fortfarande 
kompensera för störningar men detta måste 
då ske på bekostnad av ökat råvaruspill eller 
ökad energi- och kemikalieförbrukning. Vid 
allvarligare störningar kan även slutprodukt
ens kvalitet påverkas negativt. 

Sulfatmassaindustrin har dock andra mer 
omfattande råvaruproblem att brottas med 
jämfört med älgskadad ved. Under sem1re år 
har massaindustrins krav på vedråvarans 
kvalitet skärpts betydligt. Kraven på ökad 
färskhet är ett exempel. diskussionen kring 
rotröta ett annat. Vi vet att lagrad ved ger all
varliga störningar i processen, främst ved
hanteringen, vilket medför stora kostnader. 

E.1rektem~oi1sekvc.nserna av ält,.rskadoma 

Rotröta. som drabbar granen, är också ett 
område där de kvalitativa effekterna synes 
vara betydligt allvarligare jämfört med älgska
dad ved. I båda dessa fall är vedvolymerna 
dessutom betydligt större och problemställ
ningen svårare. Det är därmed svårare att 
kompensera störningar i processen i dessa 
fall. 

Problemet med älgskadad ved är heller ing
et som hittills uppmärksammats av de rå
varuansvariga inom industrin. Vi har idag inte 
tillräckliga motiv för att engagera oss i denna 
fråga. Älgskadad ved bidrar med ett mindre 
brus i det myller av kvalitetsvariationer som 
finns hos sulfatmassaveden. I relation till de 
andra kvaliletsdefekter som finns hos massa
veden så kan problemet med älgskadad mas
saved anses vara litet. Generellt sett så vill jag 
dock poängtera att även små men frekventa 
kvalitetsdefekter hos massavenen medför 
stora kostnader för industrin då den förbnr
kade vedvolymen är stor och priset för vedrå
varan är hög i ett internationellt perspektiv, 
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Älg- ( och rådjurs) skadors effekter /kon
sekvenser på timmer och sågade varor 

Dagens, och de senaste decenniernas, höga 
klöwiltsstammar kommer att ge negativa ef
fekter för skogsägare och sågverksföretag 
under hela 2000-talel. 

Trädslagsfördelning 
Sågtimmertillgångens fördelning per trädslag 
kommer att förskjutas mot gran, främst orsa
kat av direkta betesskador på lövträd och tall. 
Betesskaclorna leder i många fall till att drab
bat t räd röjs eller gallras bort på grund av 
nedsatt kvalitet, i blandbeståncl blir effekten 
ökad granandel. I de fall oskadade stammar 
saknas minskar timmerandelen eftersom man 
tvingas aptera massaved av trädets nedre dei. 

Skogsägarnas aktiva val att skogsodla med 
mindre viltbegärliga eller mera beteståliga 
trädslag. läs gran. är en i sammanhanget ofta 
underskattad parameter som i hög grad bi
drar t iil "granifieringen". Vi har alla sett gran
föryngringar på uppenbar tallmark (svaga 
marker dä.r tall ger en högre avkastning). Jag 
hävdar att merparten av dessa arealer är fruk
ten av svåra betesskador på t id igare utförda 
taJlför yngringar. 

TOR MARNTELL 
Verkst. d irektör 
Västskog Sågråvaru AB 
Borås 

Mängden lövsåglimmer torde minska dra
mat is k l. De unga träd som borde vara fram
tidens potentiella timmerträd är antingen 
uppätna eller så i lla betade att de näppeligen 
har några utsik ter att "kvala" in i de bättre 
kvalitetsklasserna. vilket är en förutsättning 
för lönsamt lövskogshrnk. 

Mängden talltimmer kommer att minska 
och framför allt andelen timmer som ger en 
hög andel förstklassiga plank och bräder efter 
fö rsågning. 

Andelen grantimmer relativt andra träd
slag lär öka, trots att man kan befara ökad 
andel massaved i granfångsten på grund av 
barkgnag och spröt.kvistar efter betning. 

Konsekvenserna av klövviltsskadorna blir 
negativa för alla parter; 

- Skogsägarnas ungskogar förlorar diversitet 
och tappar andel träd med potential att 
utvecklas till de mest välbetalda t immer
sor timenten. 

- Sågverkens framtida råvarubas kommer 
att innehålla en lägre andel t immer med 
förutsättningar att generera höga färdig
varuintäkter. 

- Biologiska mångfalden minskar. 
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Beståndsnivå 
Häri betestryck leder till glesa och luckiga 
bestånd, vilket i sin tur leder till lägre 1>roduk
tion per heklar. Kvalitetsdaningen ovanför 
"älgskadehöjd" blir också sämre, och därtill 
ökar risken för ovalitet och tjurveds- (tryck
veds-) bildning. 

Den naturliga insådden av andra trädslag 
än del/de skogsodlade löper än större risk att 
drabbas av betesskador. En negativ effekt för 
såväl mångfalden som för skogsägaren. han/ 
hon går misle om de gratisträd som skulle 
kunnat utvecklas till beståndets guldkorn i 
form av lövtimmer av fanerkvalitet, sprid
ningshinder för rotröta, förbättrare av beslån
dets stormfasthet, pH-höjare eller någon an
nat eftersträvansvärt. 

Trädnivå 
Omfattande betning leder till minskad tillväxt 
för det enskilda 1rädet. Skadas toppen kan det 
vara förödande i konkurrensen med de omgi-

Tall 

I Felfri stam 

Kval I K,•al 4 Kval -I 
43dm SS dm 52dm 
216:- 129:- 66:-

• • • • • • • • 
Mav Kval4 Kv&l 4 
30dm SSdm 5Sdm 
47:• 145:- 84:-

• . 
• Skadad stam 
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vande träden. "En gång på efterkälken. alltid 
efter", om inte någon kalamitet drabbar de 
härskande träden. 

Kvalitetsfel är värre än tillvä'>ctsförluster i så 
motto att de är bestående. Det faktum att det 
i huvudsak är första stockens kvalitetsegen• 
skaper som försämras är olyckligt ur ekono
miskt perspektiv. Tappar man första biten i en 
tall från klass I till massaved försvinner en 
tredjedel av trädets värde, motsvarande gäller 
för gran om barkgnag resulterar i två barrmas• 
saveclsbitar i stället för det normala med tim
mer av klass 3, se figur l a och I b. Barkgnag på 
gran är en besvärande skadeform som före
kommer i medelålders bestånd och ofta leder 
till rötangrepp och stormskador, båda med 
tendens att sprida sig i beståndet. 

Görs jämförelsen mellan felfritt och skadat 
trf,cl inklusive direkta clrivnlngskostnader blir 
de ekonomiska konsekvenserna än mer på
tagliga. se figur 2a och 2b. Påpekas bör, au 
exemplen kunde valts så att skillnaderna 
mellan felfri och skadad stam blivit såväl stör
re som mindre. 

Mav Mnv 
JO dm JO dm 

IS:- 10:• 

Mav Mav 
30dm JO dm 

t 7:- 12:-

Mav 
30dm 

6:-

• 
Mav 

30dm 
9:-

Figur 1a. 

Summa 
442:-

Summa 
314:-
71 % 

25,3 meter 
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Figur 1b. VÅStå SKOG 
Gran 2 

Felfri stam 

Kval 3 Kval 3 Kval3 Mav Mav Mav Swruna 
55dm 55 dm 46dm 30 dm JO dm 30dm 396:-
187:- 123:- 57:- 15:- 9:- 5:-

• • • 

Mav Mav Kval3 Kval 3 Mav Mav Mav 

JO dm JO dm 52dm 43dm JO dm JO dm 30dm Summa 
47:- 40:- 112:- 53:- 15:- 10:- 5:- 282:-

Skadad stam 71% 

26,0 meter 

Synliga och dolda kvalitetsfel 
Kvaliteisrelen är synliga i yngre skog men 
övervallas och döljs allt mer med ökande 
diametertillväxt. Mycket rörenklat kan man 
säga att ekonomiskt drabbar synliga rel i för
sta hand skogsägaren medan de dolda slår 
mot sågverksekonomin. 

De synliga relen ger skogsägaren lägre brut
tointäkt och högreawerkningskostnader om 
stammarna är deformerade. rör sågverken 
medför de lägre täckningsbidrag trots lägre 
råvarukostnad, samt större exponering för 
konkurrens och konjunktursvängningar när 
andelen lågkvalitetsvaror ökar på de bättre 
kvaliteternas bekostnad. 

Dolda fel är i ett kort perspektiv förödande 
för såi,'Verken. Att betala priset för vad som an
tas vara en kvalitetsstock men som vid sönder
delningen inte motsvarar förväntningarna är 
naturlii,'1.vis inte hållbart i det långa loppeL Man 
kan befara en rramtida ovilja till h-valitetsdiffe
rentierad prissättning. Konsekvensen av ett 
sådant l:>eteende blir minskad ambition att pro-

ducera högkvalitativt timmer och lägre skogs
ägar netto. Flgur 3, visar elen stora prisskillna
den rör sågade luruvaror av olika kvaliteter. 

Sammanfattning 
Dagens höga klöwiltsstammar leder till stora 
ekonomiska förluster för såväl skogsägare 
som så11verk, och sak samma torde gå.Ila i de 
följande förädlingsleden. Därtill kan läggas 
vilka följder det har för landets sysselsättning 
och exporth1täkter. Vi har hittills bara sett 
toppen av ett isberg. I dagens betade ung
skogar döljs ett olycksaligt arv till komman
de generationer. Under 2000-talet kommer 
många att förfasas över hur vi kunde låta be
testryckel permanentas på för hög n ivå un
der så många år I slutet av 1900 talet (för det 
kan väl inte få fortsätta in i del nya årtusen
det?). I mina ögon är clet enda rätta att omgå
ende radikalt minska klöwiltsstammarna. 
skulle vi hamna för lågt i populationstäthet 
kan det repareras på ett decennium, motsva
rande lidsperspektiv för skogen är ett sekel. 
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Figur 2a. Relativa värdeminskningen pga. större inkl, di rekta drivningskostnader (netto). än exklusive. I 
exemplet är direkta avvorkningskostnaden satt lika för oskadat resp. skadat träd. 
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Figur 2b. 
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Figur 3. Prisrelation för sågade furuvaror, V•centrum-: 100. 
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Älgen och den biologiska mångfalden 

Introduktion 
Älgen betraktas som en nyckelart i det svens
ka landskapet (Angelstam och Andren 1992). 
Många organismer är på olika sätt kopplade 
till älgen och dess aklivileter. Andra hjortdjur, 
rovdjur, asätare, en del fåglar, många rygg
radslösa djur och flera växtarter påverkas ge
nom att älgen skapar nya eller stör befintliga 
miljöer. Dessutom finns många organismer på 
eller i älgen. Samtidigt har älgen, som stor 
växtätare, kapacitet att negativt på.verka eko
nomiskt eller ekologiskt viktiga växtarter, en 
påverkan som kan visa sig som skogsskador 
eller minskad tillväxt eller tillgång på sådana 
arter. 

I det följande berör jag dessa förhållanden, 
dvs. älgens roll och ellekter i skogsekosyste
met med särskild betoning på biologisk mång
fald. 

En annorlunda situation 
Det svenska landskapet har genomgått dras
tiska förändringar under de senaste årtusen
dena vad gäller vegetation och påverkan av 
betande större växtätare (Andersson och 

ROGER BERGSTRÖM 
l'il. dr 
Svenska Jägarelörbundet 
Uppsala 

Appelqvist 1990, Bradshaw 1996). Efter isti
den lanns flera stora vilda gräsätare, t.ex. 
uroxe och visent. vilka ganska snart försvann 
lrån svenskt territorium. Gräsätarna återtog 
herraväldet i skogen lör några tusen år sedan 
och de nådde kulmen i sen tid. Den här gång
en utgjordes dock gräsätarna av tamdjur. 
Skogsbetet av tamdjur har Idag i stort sett 
upphört och i stället har vi under de senaste 
årtiondena sett starka stammar av hjortdjur, 
en utveckling, som Sverige inte är ensamt om. 

I norr har älgen, förutom ren, varit den helt 
dominerande arten medan rådjur, kronhjort 
och dovhjort kompletterat launan i söder, 
Utslaget över hela landet torde det idag finnas 
20-30 hjortdjur per 1000 ha I vinterstam. ex
klusive fjällen och ren. Vi har alltså en betes
situation idag i landet som vi sannolikt aldrig 
haft, vare sig före eller efter den senaste isti
den. 

Älgens störningar 
Älgens effekter på ekosystemet beror till störs
ta delen på de störningar som den åstadkom
mer (Tabell I). En stor del av en älgs tid går åt 
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Tabell 1. Vad åstadkommer älgen på ett dygn? 

2000 lolav1rycl\ 
2000 avbitna kvistar 
några bal1dlångda stammar 
några toppbroU 
15-20 spillningshögar 
några liter unn 
5-7 legor 

till att skaffa föda. Detta görs inte genom 
slumpmässiga förOyttningar eller bete på måfå 
utan älgen kan välja ("fotta beslut") på olika 
skalor, från den regionala skalan med milsvida 
vandringar till det enskilda skottet på en föclo
växt (Figur 1). Detta medför all påverkan i 
landskapet kan bli mycket ojämn. Vissa områ• 
den kan vara hårt belade medan andra är så 
gott som obetade. På motsvarande sätt kan 
spillning, urin och tramp koncentreras t ill vis-

K. Skogs-o. Lanthr.akad. Tidskl'. 139:2. 2000 

sa områden. Denna ojämna påverkan kan san
no.likt också förstärkas genom au älgbetade 
områden blir än attraktivare lör framtida bete. 

Det finns teorier om hur en stor växtätare 
genom sitt bete 111 .m. kan påverka antalet 
växtarter. En sådan är störningshypotesen 
(Figur 2), som förutsäger att antalet växtarter 
är störst vid en måttlig störning, dvs. ett visst 
betestryck. Hypotesen bygger på balans mel
lan konkurrensstarka växtarter och sådana 
som är beteståliga. Ett visst bete skall enligt 
denna hypotes öka antalet växtarter. men om 
betestrycket ökar ytterligru·e så minskar anta
let arter. Hur denna responskurva ser ut för 
älg och bete i skog är inte känL En studie över 
o lika miljöer på global nivå visade au re
sponskurvan kan se olika ut beroende på ett 
områdes produktivitet och beteshistorik (i 

Figur 1. Vid födosök kan älgen väl)a ("fatta beslut") på olika nivåer. 

NNÅ EXEMPEL 

Region 
Fjäll - skog 
(vandringar) 

Landskap Dalgäng - sluttning 

Vegetationstyp Tallungskog • granskog 

Växter Tall • björk · rönn 

Inom växt Toppskotl - sidoskott 
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Figur 2. Störningshypotesen. 

Antal 
växtarter 

Ökande störning (t.ex. bete) 

evolutionär tid; Milchunas och Lauenroth 
1993). Om älgen. eller andra hjortdjur skall 
användas för att uppnå vissa naturvårdsmål 
måste vi veta var vi skall ligga i denna stör
ningsgradienl. 

Förvaltnings problem? 
Under de senaste åren har de vilda växtätar
nas betydelse för skogslandskapets struktur 
och funktion d iskuterats i ökande omfattning. 
Älgens effekter på lövträd och mjölke samt 
rådjurens påverkan på vegetationen i stort 
har varit föremål för debatt. Generellt sett. är 
vi inte s1>eciellt välrustade då det gäller kun
skap om dessa lrågor. En del forskning har 
dock genomförts och en del är på gång. 

Vegetationsförändringar 
Genom Ståndortsk,u-teringens inventeringar 
har man kunnat notera storskaliga föränd
ringar hos vissa växtarter under de senaste 
tio åren (Oclell och Ståhl 1998). Många fakto-

Älgen och den blologlska fft..'\Jlgfaldt-s1 
--------'-"'' 

rer kan ha påverkat dessa förändringar. Bär
r isen och ljung har alla ökat (mätt som anta
let provytor respektive art förekommer i) och 
så har även gräsen, både bred-och smalbladi
ga. Mjölke, en art som är viktig både för älg 
och rådjur. har ökat i norra Sverige men mins
kat i söcler. Det är sannolikt att växtätama haft 
en roll i denna minskning, vilket stöds av an
dra undersökningar (Bergquist 1998). 

En annan art som åtminstone lokalt betas 
hårt är blåbär. Storskaligt finns inga indikatio
ner 1>å att arten minskar vad gäller antalet 
provytor elen förekommer i (Odell och Ståhl 
1998). Med hårt bete finns en risk för minskad 
tillgång på blåbärsris. Arten bll1bär är inte 
speciellt betestålig och den var mindre vanlig 
då tamdjuren betade våra skogar (Andersson 
m.fl. 1993). Produktion av bär i hägn i blåbärs
granskog där inget bete förekommit på några 
år är I 0-15 gånger högre än på betade områ
den (Bergquist I 998). 

En preliminär sammanställning av studier 
i 17 st hägn i den boreala skogen, söder om 
renbetesområdet, har visat på smärre föränd
ringar i artsammansättning av växter ( opubl. 
data). Totalt registerades 182 växtarter på 
betade områden medan motsvarande siffra 
för de obetade hägnen var 172 (Tabell 2). 
Trenden är alltså att det finns flera arter på 
betade områden, något som skulle kunna 
stödja elen ovan presenterade störningshypo
tesen. Hägnen var dock relativt unga, 2-14 år, 
och det är därför möjligt att mera markanta 
och/eller andra effekter kommer med tiden. 

Tabell 2. Antal växtarter på betade (ohägnade) och 
obetade områden (hägn) i den boreala sko
gen. (exklusive renbetesmarker; 17 hägn 2-
14 år gamla). (Preliminär sammanställning) 

Växtgrupp 

Kårlväx,ter 
Bladmossor 
lever mossor 
Lavar 
Svampar 
TOTALT 

Betal 

54 
48 
18 
56 
6 

182 

Hägn 

52 
43 
IS 
56 

6 
172 
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Älg och lövträd 

I samma studie som ovan visade det sig ock
så att betet av stora växtätare inte påverkat 
antalet trådstammar av någon art (Tabell 3). 
Effekter noterades dock på höjd- och stam
diameterutvecklingen där flera arter påver
kats. Samtliga arter, utom gråal. var t.ex. hög
re i hägnet, även om inte alla skillnader var 
statistiskt säkerställda. 

Tab<tll 3. Betets påverkan på stamantal, trädhöjd 
och stamdiameter. Jämförelser mellan hägn 
och utanförfiggande betade områden. 

Art 

Tall 

O; ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan 
hägn och b<ttad kontroll 
1 ; statistiskt säkerställd skillnad. 
(1) ; nära statistiskt säkerställd skillnad 
(Preliminär sammanstållnlng) 

Stamantal Höjd Stamdia-
meter 

0 0 0 
Glasbjörk 0 1 1 
VårtbiM< 0 1 1 
Asp 0 0 1 
FIOM 0 1 1 
Sälg/vide 0 0 0 
En 0 t 0 
/>J 0 0 0 
Gran 0 (1) 0 

Särskilt intresse har fokuserats på asp, 
rönn och sälg då dessa betas hårt. är vanliga 
i det svenska landskapet och är viktiga för 
den biologiska mångfalden. Många hotade 
arter är knutna t ill dessa trädslag, inte minst 
till aspen. Med ett fortsatt hårt bete finns en 
oro att det ej kommer att finnas fullvuxna träd 
eller död ved av dessa i framtiden. Skogsbru
ket har under en tid bidragit till minslmingen 
av dessa arter och i kombination med älghe
te kan situationen ha förvärrats. Farhågor för 
en "predator pit "-situation har förts fram. 
Detta innebär att t.ex. tall och björk kan utgö
ra födobasen för en tät älgstam. som i sin tur 
starkt kan påverka de begärliga, men mindre 
vanliga arterna. I en av de få studier som 
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gjor ts av älgbete och asp var slutsatsen att 
betet inte påverkat rekryteringen av nya as
par inom aspbestånd (Sundström 1999). 
Dödsrisken för aspar påverkades dock, både 
genom bete och barkgnag. Hur situationen är 
för de eventuella frö plantor som kommer upp 
är okänt. Därigenom kan vi heller inte säga 
något om den framtida ,nöjligheten för asp att 
etablera nya kloner eller bestånd. 

Oron för lövträdens framtid kan vara befo
gad om ett mycket högt betestryck skulle 
fortsätta. Det är inte osannolikt att påverk,ui 
sker på flera skalor. På liten skala kan arter 
försvinna men ändå finnas kvar i landskapet. 
Tyvärr saknas här ~-unskap och det vore ange
läget att ytterligare studera dessa arters po
pulationsdynamik, inklusive föryngring. i rela
tion till bete. 

Älgen och en del andra djur 

Ett stort antal organismer är knutna till älgen 
eller till dess "störningspunkter". Genom stu
dier i små uthägnader (40 x 40 111) i det stora 
Sunnäshägnet (620 ha) med en experimen
tellt tät älgstam så påverkades många egen
skaper i vegetat ionen och hos olika grupper 
av trädlevande ryggradslösa djur (Danell, 
Ericson och Bergström. manuskript). På beta
de träd fanns ett större antal ryggradslösa 
djur och mera bladbete av dessa. Troligen är 
den avgörande faktorn för detta ändrad blad• 
kemi och/eller bladstruktur. 

Älgen och de marklevande 
smådjuren 
I samma hägn studerades också marklevande 
grupper av ryggradslösa djur. somt.ex. insek
ter, spindlar och sniglar (Suominen. Danell 
och Bergström 1999). Jämfört med situatio
nen i de ol)elade hägnen så fanns flera arter 
av ryggradslösa djur på de betade områdena. 
Antalet individer var dock lägre på betade 
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områden. Älgens bete medförde mindre 
mängd lövträdsförna och detta kan i sin Lur 
ha påverkat de marklevande organismerna. 

En mo tsvarande hägnstudie på tallhed i 
l'urudal, Dalarna gav något annorlunda resul
tat (Suominen. Danell och Bergström 1999). 
Artdiversitelen påverkades inte. Vissa art
grupper av de marklevande ryggradslösa dju
ren ökade dock med älgbete medan andra 
grupper minskade. En nyckelfaktor i de för• 
ändringar vi observerade var troligen au be
tet gav en reduktion av krontaket med ökad 
instrålning och förändrat mikroklimat som 
följd. Detta stöds av att del fanns mera lav 
och mindre mossa på älgbelade ytor Jämfört 
med betesS~'Yddacle områden. 

Finns ett enkelt svar? 
Nej. älgbete kan påverka siluationen positivt 
eller negativt för olika grupper av ryggradslö
sa djur. Responsen hos de olika organismerna 
kommer att bero på områdets egenskaper, 
smådjurens miljökrav och på det betestryck 
som råder (Edeni us. Bergström och Danell 
1996). Många av de effekter som vi kan obser
vera är troligen indirekta, framför allt genom 
förändringar i vegetationens artsammansätt· 
nlng eller struktur. nu detta kan läggas att nya 
eller förändrade miljöer skapas genom tramp, 
legor, spillning och urin. 

På, i och omkring älgen 
Älgen anges ibland vara en nyckelart. dvs. 
den har stor betydelse för många andra arter 
eller för processer I ekosystemet. En prelimi
när sammanställning av arter kopplade till 
älgen visar att det rör sig om flera hundra ar
ter, från mikroberna l vommen, via mygg, 
knott och fästingar på älgen till arter på betes
påverkade träd och arter på spillning. urin 
och legor. 

Älgen och den hiol<~iska mångfalden 

Älgen en nyckelar t? 
Sammanfattningsvis tyder mycket på att äl
gen är en nyckelart med kapacitet att påver
ka både strukturen och cle ekologiska proces
serna i den svenska skogen. Det moderna 
skogsbruket har gett en god bas för täta älg
stammar, något som realiserats genom den 
älgförvaltning som tillämpats. De täta älg-
stammarna i kombination med täta rådjurs
stammar har påverkat vegetation och andra 
organismer på många olika sätt. De stora 
växtätarna blir därigenom en viktig del av den 
biologiska mångfalden, och har i vissa avse
enden ersatt det bete vi tidigare halt av andra 
stora växtätare. Men samtidigt kan också be
tet av älg och andra stora växtätare vara ne
gativt för enskilda arter och framtidens upp
gift blir att förstå älgens roll i skogsekosyste
met och väga in dessa effekter tillsammans 
med andra faktorer som är viktiga i älg-skog 
systemet. 
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Konsekvenseravfödokonkurrens 

För alla organismer innebär en ökad täthet en 
ökad konkurrens om någon eller några l ivsav
görande resurser. Våra funderingar om detta 
förhållande leder ofta till konkurrens om den 
tiligängliga föcloresursen. I de flesta fall är nog 
cleua också en riktig betraktelse. även om 
många andra viktiga resurser påverkas av 
konkurrens. För flertalet växtätare. älgen in
kluderad, är födotillgången det centrala pro• 
blemet i och med att vä~Lätarc lever av en 
förhållandevis näringsfattig födokälla. Det är 
inte för inte växtätare är sysselsatta med att 
äta dygnets alla I immar. 

Ökade tätheter behöver inte bara ha nega
t iva elfekter. I en miljö med rovdjur kan en 
ökande bytestäthet innebära en minskad risk 
att bli byte. Därmed kan också dödligheten i 
t.ex. en älgpopulation komma att minskas när 
populationen blir tätare. Om det blir så eller 
ej beror t.ex. på om ökningen i dödlighet 
till följd av födokonkurrensen är mindre än 
minskningen av risken att bli rovdjurstagen. 
Med detta vill jag påtala au problem inte är 
enkla och oftast inte kan betraktas bara ur ell 
enda perspektiv. Att problem är komplexa 
innebär dock inte att vi inte kan förstå de vik
tigaste drivkrafterna bakom dessa. 

KJELL WALLIN 
Fil.dr. 
lnst. för tillämpad miijövetenskap 
Göteborgs universitet 

Syftet med denna uppsats är för det första 
att skapa ett allmänt och större medvetande 
om hur föclokonkurrens kan uppstå, vilka 
konsekvenser de får 1>å individen och på po
pulationen. Förde, andra att visa att en avdc 
mest välkända och mest fundamentala feno
menen ,tv löclokonkurrens-täthetsberoencle 
- kan ha en avgörande betydelse på hur man 
kan lå en stor avkastning ur en älgpopulation 
och att både skogsbrukare och jägare kan ha 
gemensamma mål med en inte allt för tät älg
population. 

Djurs beteenden är rationella 
För att förstå hur älgens bete ger upphov till 
skador på ekonomiskt värdefulla trädslag, så 
måste man inse au älgens bete är ett ratio
nellt beteende för att tillgodose några av sina 
behov. För att belysa att djur är rationella 
skall jag ta ett exempel från ett helt annat djur 
än älgen. nämligen staren. När staren !tyger 
fram och tillbaka till sitt bo för att mata sina 
ungar så gör elen detta ca 400 gånger per dag. 
Om siaren är rationell kan clet vara rimligt att 
tänka sig att staren försöker förbruka så lite 
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energi som möjligt då elen söker föda till ung
arna. Samtidigt försöker den ge ungarna så 
mycket föda som möjligt. Om man nu experi
mentellt förser staren med föda på olika av• 
stånd från holken. hur mycket föda skall den 
då plocka påsig innan den flyger i väg till sina 
tiggande ungar? Du kan fundera på hur du 
själv skulle bete dig i en liknande situation. 
Hur mycket bär du hem efter besöket på stor• 
marknaden och hur mycket har du med dig 
från närbutiken? Du gör precis som staren, 
när den hämtar födan långt bort så har elen 

---'-K"-. Skogs--c,. L;m11,r.akad.1idskr. 139:2. iooo 

med sig en större börda till ungarna än då fö
dan hämtas nära (Figur I). Du skulle knappast 
tänka d ig att åka två mil till stormarkanden 
för att köpa en tidning vilket du mycket väl 
kan göra när det gäller närbutiken. Med detta 
vill jag bara påtala att alla djur, inklusive män
niskan oftast beter sig rationellt i något hän
seende. 

På samma säll är clet med älgens födoval 
och födointag. Deua är rationellt utifrån nå• 
got av älgens behov. men kan te sig oratio
nellt. ja rent av destruktivt utifrån skogproclu-

Figur 1. Djurs beteenden är rationella. Storleken på b6rdan av larver som staren levererar till sina ungar i 
holken (punkter) överensstämmer med teoretiska beräkningar, om staren sysslar med att maxime
raden mängd föda som kan levereras 1111 ungarna. Punktet anger mätnlnga, och linjen den teorelis· 
ka förutsägelsen (efter Kacelnik 1984). 

Staren en rationell organism 
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centens perspektiv som lår sina träd svår t 
sargade. Hur som helst lö r alt förstå och 
eventuellt lösa detta problem är det bra om vi 
förstår rationaliteten bakom älgens beteende. 

Älgens födopreferens 
och födointag 

Flertalet växtätare har problem med att lå ett 
tillräc:kl ibtt stort födointag-vilket bland annat 
yttrar sig i att cle måste anslå sto ra delar av 
dygnet till att äta. Jämför detta med ett rov
djur eller med vår egen arts födointag. Elter-

Konsekvenser av födokc:>nkW"rent-

som älgarna kontinuerligt måste förse sig 
med föda lö r att klara sina behov. är del inte 
svår t att tänka sig att om olika föcloslag har 
olika J..-valite vad gäller näringsinnehåll. så blir 
del v iktigt för älgen att tänka sig för vad den 
betar. Här igenom uppkommer den preferens 
som älgen har lör o lika födoslag. All aspen 
föredras före tallen under vin tern är en väl 
förborgad .. sanning". Detta innebär dock inte 
at l älgen nödvändigtvis söker sig till områden 
där det finns mest asp. Istället kan älgen söka 
sig till områden med mest tall - en art avse
värt längre ned på prelerensskalan (Figur 2.). 
Älgen måste t illgodose sitt intag per tidsenhet 

Figur 2a. Älgarnas beteende atl gå till olika miljöer bestäms inte enbart av den mängd fö redragen föda som 
finns tillgänglig (älgen föredrar aspen före lall&n). Viktigt för dfuren är den mängd som finns att till· 
gå, oavsett preferensen av föd oslaget. Älgen försöker troligen tå ett så stor1 näringsintag per tids
enhet som möjligt (Mätningarna är från Orsa under fyra år. Varj0 område har en areal på ca 200 
km2.) 
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Älgtäthet i ungskogarna 

- vilket medför att mängd ibland kan ersätta 
kvalitet. Vi närmar oss nu den kritiska punk
ten för att förstå hur en växtätare fungerar till
sammans med sin föda, vilka konsekvenser 
födan kommer att ha på djuren och varför vi 
har svårt au uppfatta hur födosiluationen ser 
ut för växtätaren. rör oss är skogen grön - hur 
kan någon då påstå att älgen kan ha ont om 
föda? Älgarna måste få lillräkligt med föda per 
tidsenhet annars är fö<lositualionen otillräck
ligt - även om skogen ser grön ut för oss. Om 
man har någon erfarenhet av bärplockning 
kan man kanske tänka sig in i växtätarens si
tuation. Blåbärsplockaren har en hel del blå
bär runt sig där hon/ han sitter på huk i riset. 
Ändå efter en stund räntar inte plockandet. 
man börjar bli rastlös och reser sig för att 
söka andra, rikare fläckar. Om man ger sig tid 
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att titta i den fläck man lämnar ser man all där 
fortfarande finns många bär kvar, ändå är 
man inte nöjd. För en utomstående är riset 
fortfarande "blått" men för bärplockaren ter 
sig blåbärstillgången o tillräcklig. Bärplocka
ren får inte tillräkligt med bär per tidsenhet. 
På samma sätt är det för älgen, skogen är 
grön men ändå kan intaget per tidsenhet vara 
otillräckligt. 

Konsekvenser av ändrat 
födointag 
Ett ändrat födointag kan få långtgående kon
sekvenser på flera av organismens funktioner. 
Detta kommer att påverka populationens ut• 
veckling och vi kommer senare in på hur vi 
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människor kan utnyttja arter som biologiska 
naturresurser. 

Könsmognadsålder hos skandinaviska 
!lickor har drastiskt minskat under de senas
te 100 åren. Som huvudsaklig förklar ing an
ges ökat kalori- och proteinintag i barndomen 
(Figur 3). Under denna tidsperiod har åldern 
för menstruation minskat från I 6-17 år till ca 
13 idag. Minskningen av generationsticlen 
medför en ökad tillväxtkraft i de o lika länder
na. 

Födosituationen i Afrika ändras drastiskt 
mellan regn- och torrperiod. Konse~-vensen 
av denna skillnad i födotillgång tidigt i livet 
medför ingen omedelbar effekt på barnens 
överlevnad. Först eller 20 årsåldern ökar död
ligheten påtagligt och framåt 40-50 års åldern 

Konsekvenser av födokonkun-ens --------

är överlevnaden bland barn födda under 
regnperioden blott två tredjedelar jämfört 
med barn födda under torrperioden (Figur 4). 
Här linns således en fördröjd effekt som kom
mer att avläsas först i vuxen ålder. Bland lång
livade organismer kan populationseflekter ha 
sitt ursprung bakåt i tiden. Tidsfördröjningar 
i de dynamiska systemen är välklinda feno
men inom populationsekologin. 

Ökad täthet - ökad födo
konkurrens 
När älgtätheten ökar, eller när tätheten ökar 
av en annan art som nyltjar samma födore
surs som älgarna, minskar det möjliga intaget 

Figur 3. Förändring i könsmognadsålder hos norska, svenska och finska flickor under den senaste 100-års
perioden (modifierad från Tanner 1978). 
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Figur 4. Överlevnaden bland barn I västra Afrika påverkas av när på året de föds. Regnperioden kan innebä• 
ra en period av större födoknapphet jämfört med torrperioden som är skördetid (modifierad fn\n 
Moore, Cole m.fl. 1997). 
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per t idsenhet. Detta ger många väntade och 
kanske ovänt.ide effekter på organismen. En 
konsekvens är att växtarter som tidigare inte 
nyttjades plötsligt ingår i dieten, t.ex. orsaken 
till att älgen betar gran kan vara en effekt av 
ökad födokonkui·rens. En annan effekt är att 
djur kan få en minskad kroppslig utveckling 
vid ökad täthet. Exempel på detta är horn ut
vecklingen hos kronhjorten som uppvisar ett 
tydligt beroende av rx,pulationens täthet, lik
som renvajornas kropps! illvfu.'1 (Figur 5). 

Betydelsen av täthetsberoende på repro
duktion och överlevnad kanske inte är lika 
uppmärksammad som att den är fundamen
tal för allt l iv. Dock ger dessa två processer 
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upphov till nästan mytiska föreställningar. 
Täthetsberoendet är den mest fundamentala 
delen av den beryktade balansen och jämvik
ten i naturen. Dessa processer lir också grund
pelare i existensen av begreppet naturens 
bärförmåga. 

För många stora däggdjur verkar det som 
om reproduktionen är mer känslig för ökad 
täthet än dödlighet. Detta tycks också gälla 
för älgen. Även om vår kunskap om täthetens 
påverkan på reproduktionen inte är stor när 
det gäller älg, så har vi än mindre kunskap om 
täthetsberoendet vad gäller överlevnaden. 

I figur 6 beskrivs hur ålgkomas reproduk
tion i Sunnäshiignet förändras med ändrad 
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Figur sa. TIiiväxten för flera olika egenskaper påverkas negativt av ökad konkurrens i samband med ökad 
täthet. Den tillväxtkapacitet som finns kan Inte fullgöras när resurserna krymper, Effekten av kon
kurrensen är olika för olika delar av populationen. Ofta ärt.ex. yngre djur känsligare än äldre. I fl• 
gurerna kan vi se hur' kronhjortens horntillväxt påverkas av tätheten (modifierad efter Clutton
Brock & Alban 1989) och hur äldre renvajor uppvi sar mindre kroppsmassa vid ökad täthet (mod I• 
lierad efter Skogrand 1986). 

Figur 5b. 
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Figur 6. Täthetsbcroende reproduktion hos hägnade älgar i Sunnäs. Linjerna mellan punkterna förenar 
punkterna tidsmässigt, den heldragna linjen är det tänkta täthets beroendet för reproduktionen, den 
brutna linjen är den täthetsoberoende dödligheten (modifierad från Wallin, Bergström & Vikberg 
1995). Pilen anger bärförmågan för studieområdet, dvs. där de två linjerna korsas. 
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täthet. Ju fler djur som delar på födan desto 
mindre resurs till varje enskild individ. Den 
ökade födokonkurrensen innebär att närings
situationen blir allt sämre och djurens kondi
tion minskar successivt. Så småningom kan 
djuren hamna i en ren svältsituation. När po
pulationer utvecklas fritt kommer en mins
kande reproduktion att nå en punkt där anta
let nytillkomna individer är lika många som 
de som dör och försvinner. Härigenom har 
populationen nått den helgade jämvikten och 
naturens balans. De individer som lever un
der dessa förhållanden kan komma att leva i 
en miljö som de flesta av oss inte önskar leva 
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i. Individen får betala ett pr is för den bejubla
de. naturliga jämnvikten och balansen. 

Vi tänker oss att dödligheten är ca I 0% per 
år i en älgpopulation som inte jagas. Om vi 
också antar att denna dödlighet inte beror på 
tätheten, som i figur 6, kan vi avgöra vid vi~ 
ken täthet populationen kommer att stabilise
ras. Detta sker när de två linjerna, som repre
senterar reproduktionen och dödligheten. 
korsar varandra. Med hjälp av detta ··kors" 
kan vi också avgöra var Sunnäsälgarna når 
bärförmåga för denna hägnmiljö. I detta hägn, 
med stor ungskogsareal, kan vi uppskatta 
bärlörmågan till drygt 90 älgar per I 000 ha. 
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Det finns en del osäkerheter i denna skattning 
i och med att korsningen av de två linjerna 
ligger vid högre tätheter än vi har mätningar. 
Vi kan inte veta hur sambandet ser ut för tät
het, reproduktion och dödlighet vid högre 
tätheter. Speciellt vad gäller dödlighet finns 
Indikationer på att stora växtätare kan drai>
bas av katastrofclödlighet vid höga tätheter. 
Hur som helst tycks bärförmågan eller 'Car
rying Capacity" i detta hägn åtminstone ligga 
över 70 älgar per I 000 ha. För de flesta frile
vande populationer i landet kommer motsva
rande beräkningar att hamna avsevärt lägre. 

Krn1sckvt~l\ser av födokonkurrens 

Maximal produktion av älg 
och produktion av skog -
kan de förenas? 
Täthetsberoenclet från Sunnäsälgarna kan 
användas för att beskriva hur populationen 
växer n1ir vi människor inte är med och på
verkar. I figur 7 syns hur Sunnäs population 
skulle kunna växa till om den startar från någ
ra få individer. Populationen ökar snabbt i 
början. mat tas mer och mer och avstannar så 
småningom helt vid en täthet kring drygt 90 
älgar per I 000 ha. I denna figur finns också 

Figur 7. En teoretisk populationsutveckllng föl' Sunnäs.älgarna (linjen) när reproduktionen är täthetsberoen
de och dödligheten är oberoende av tätheten som i figur 6. Staplarna anger det år1iga nytillskottet 
av individer. dvs. populationens tlllväxt. Notera att tlllväxtcn är det som kan skördas från en popula• 
tion om man samtidigt vill ha tätheten på en jämn nivå mellan är. Som framgår av staplarna kan av• 
kastningen vara störst långt från den bär1örmAga som finns i miljön. 
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den årliga tillväxten i populat ionen i fo rm av 
staplar. Tillvä~ten uppvisar ett tydligt maxi
mum på drygt 14 älgar per I 000 ha och år v id 
en täthet kri ng 40 älgar per I 000 h a under 
sommaren. 

Tillväxten är vad som kan tas ut från popu
lationen utan att tätheten förändras mellan 
åren. Ett varaktigt, maximalt uttag ur denna 
älgpopulation är således 14 älgar per l 000 ha. 
Det är här viktigt att no tera att den högsta, 
uthålliga avkastningen från populationen inte 
är när tätheten är som högst. I stället är av
kastningen störst när tätheten är på en mel
lannivå. I Sunnäs tycks en vinterstam på 
knappt 30 älgar ge den högsta avkastningen, 
vilket ju är avsevärt lägre än bärförmågan på 
drygt 90 älgar per I 000 ha. 

Motsvarande siffror i en population utanfö r 
detta hägn kommer att ha såväl lägre avkast
ning som täthet för maximal produktion. Hur 
dessa förhållanden ser ut för älgen vet v i inte 
Idag, då vi inte vet hur den täthetsberoende 
reproduktionen och den täthetsberoende 
dödligheten ser ut. Flera faktorer kommer att 
påverka dessa förhållanden såsom tillgången 
och tillväxten hos väsentliga födoväxter, kon
kurrens från andrn växtätare, predation m.m. 
Det finns naturl igtvis ett stort värde i att be
stämma dessa täthetsberoende förhållanden 
för all få ell uthålligt och samtidigt ellektivt 
nyttjande av älgen som en förnyelsebar natur
resurs. 
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I dag är kanske ändå det viktigaste att ska
pa en insikt om att jägarna och de som lever 
på att p roducera skog inte nödvändigtvis be
höver ha så o lika mål vad gäller älgen. Båda 
kanske har intresse av en älgtäthet rätt så 
långt från den bärförmåga som skogsmiljön 
kan erbjuda älgen. 
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Hjortdjurens inverkan på skogsbruket 
i Finland 

Inledning 
I Finland finns det tre hjortdjursarter som är 
av betydelse för skogsbruket. Förutom älgen 
och vitsvanshjorten har också rå<.ljuret ökat I 
antal på fast landet. På Åland har det sedan 
länge funnits en stark, etablerad rådjursstam. 
som förorsakar de nesta skogsskadorna. Älg. 
stammen ökade kraftigt på 1970-talct. På 
1990-talet har stammen karakteriserats av en 
regional obalans och på senare tid också av 
en markant uppgång i större delen av landet. 
Även populationen av vitsvanshjort har ökat 
markant under de senaste åren. Det totala 
antalet fritt levande hjortdjur uppskattas nu 
vara större än någonsin tidigare. Vid regle
r ingen av älgstammen har målet varit en jämn 
utveckling som också skulle minimera skogs
ägarnas ekonomiska förluster. Problem har 
emellertid ideligen uppst,\tt på grund av älg
stammens ojämna utbredning. För tillfället 
har skadorna på plantbestånd igen ökat. På 
1970-talet togs ett system i bruk för att ersät
ta skadorna, men numera dryftar man hur 
rättvist detta system egentligen är. Risken för 
skador förorsakade av älg anses begränsa 

RISTO HEIKKILÄ 
Skog. dr 
Skogsforskningsinstitutet 
Helsingfors. Finland 

skogsägarnas skogsbruksverksamhet och 
minska virkeslörrådets värde. F'ör skogsindu
strin innebär skadorna förluster i form av 
sämre virkes~'Valilet och föräcllingsgracl. Vid 
sidan av de aktuella ekonomiska förlusterna 
har man även poängterat de långsiktiga elfek• 
terna. Förändringar i träclslagsfördelningen i 
både ekonomiskogar och skyddsområden 
motiverar en omrevidering av de skogsområ
desvisa tätheterna i älgstammen. också med 
hänsyn till bevarandet av skogsnaturens di
versitet. 

Älgstammen och skador på 
plantbestånd 
Finland är indelat i 15 vlltvårdsd istrlkt där 
regleringen av älgstammen sker områclesvis 
på l>asen av det lokala behovet I förhållande 
till älgstammen. Inom dessa relativt stora 
områden bör tätheten på älgstammen vinter• 
tid (enligt jord- och skogsbruksministerets 
rekommendation) vara 2-5 djur/ I()()() ha. Upp
gifterna om älgstammens storlek baserar sig 
i stor utsträckning på u~xeringar som utförs 
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under och efter älgjakten. Uppskattningarna 
preciseras med några års mellanrum med 
taxeringar gjorda med flyg. Under de senaste 
åren har man också använt helikopter för att 
förbätLra validiteten och för att utveckla kom
pletterande korrigeringsfaktorer. På basen av 
resultaten görs uppskattningar om stammens 
struktur och reproduktionsförmåga. Med 
hjälp av statistiska jämförelser som gjorts på 
ett mångårigt material strävar man till att kor
rigera osäkerhetsfaktorerna i de årliga taxe
ringarna. 

Tabell 1. Älgskador I skogslnventer1ngarna. 
RST = riksskogstaxeringen 

lnventenng %skogsmark ha/Ar 

RST719TT-84 0.4 21000 
RST 81966·94 1.2 30000 
Skogsnåmnder 1992 0.08 16600 
Skogsnåmnder1993 0.07 14200 

Man uppskattar att älgstammen minskade 
med omkring tjugotusen djur mellan åren 
1993 och I 99i. Denna utveckling var emeller• 
tid regionalt mycket ojämnt fördelad efter
som nedgången var mycket brant i landets 
norra och östra delar. I södra och mellersta 
Pinland skedde till och med en ökning och då 
avskjutningen minskades skedde en markant 
ökning av beståndet. Skadorna på plantbe
stånden väckte uppmärksamhet. Vid årsskif
tet 1998-99 efter älgjaktens slut uppskattades 
älgstammen omfatta omkring nittiotusen djur 
vilket nästan är nytt rekord. Antalet vitsvans
hjort.tr uppgår till ungefär tjugotusen djur. 
Man kan befara att älgskadorna under inneva
rande och följande vinter kommer all vara 
betydande. eftersom sitllationen inte kan kor
rigeras med jakt under en så kort tid. 

Man har erhållit uppgifter rörande omfatt• 
ningen av skadorna på planteringarna på ba
sen av uppgifter från riksskogstaxeringen, 
skogscentralernas planeringsdata och inven
teringar som hänför sig till forskningen. I elen 
åttonde riksskogstaxeringen fäste man större 
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uppmärksamhet vid skogsskador, vilket -
jämsides med älgstammens tillväxt - kan ha 
inverkat på dessas ökade omfattning. Skogs
centralerna gör upp skogsbruksplaner för de 
privata skogsägarna. i dessa antecknas före
komsten av älgskador figurvis. Omräknat i 
pengar har man uppskattat au den omedelba
ra effekten av skadorna uppgår till mellan 
femtio och sextio miljoner mark (dvs. ungefär 
80-90 milj SEK). Dessutom bör mill1 observe
ra de följctfenomen som orsakas av föränd
ringar i trädslagslördelning och förluster i 
lörädlingsvärde. 

Inventeringar i planteringarna har i forsk
ningssyfte främst utförts i landets södra delar. 
det vill säga i Nyland och södra 1~wastland. 
Här har älgstammen i allmänhet varit stor ef
tersom miljöns biolOf,tjska produktionskap,u.:i
tet har ansetts vara relativt god. Då älgstam
men börjacte öka på 1970 och -80 talen konsta
terade man att risken för skador var mycket 
stor. Som följd av detla upphörde man i stor 
utsträckning att plantera björk. I början av 
19'.>0-talet inventerades älgskadorna i tallplan
teringarna i cle älgrika områdena. det vill säga 
områcten där älgstan1mens storlek under fle
ra vintrar i löijd uppgick Ull 10-J 5 djur per 
1000 hektar. I cirka en fjärdedel av plante
ringarna konstaterades ekonomiskt betydan
de sk.idor. Den skogsområdesvis ojämna för
delningen av älgstammen är en viktig faktor 
med tanke på omf.ittningen av skadorna i 
p lanteringarna. Den totala tillbuds stående 
födan för älgarna och tätheten av plantering
arna inverkar på skaderiskerna och dessa hör 
observeras vid planeringen. 

Skogsägarnas situation 
De skador som hjortdjuren förorsakar är ett 
problem speciellt för de privata skogsägarna. 
I Finland tillhör 62 % av skogarna privata 
skogsbruksfastigheter. De enskilda plante
ringarr1as arealer är små. ofta 2-3 hektar, så 
effekten av skador på de enskilda lägenheter• 
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Figur 1. Älgstammen, skador och ersättningar i Finland 1970-1998 (Jakt- och fiskcforskningsinstitutet, Jord• 
oeh skogsbruksministeriet). 
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Figur 2. Älgskador i tallungskogar i södra Finland enligt inventeringar 1990-95 l skogsområden mod en älg~ 
täthet ,;om är betydligt större än medeltalet. 
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na är ofta stora. Då älgstammen ökade på 
1970-talet tog man fram ett ersättningssystem 
för skador på planteringar inom jord• och 
skogsbruket, med undantag för statens. kom
munernas och bolagens skogar. Nuförtiden 
ersätts alla älgskador som överstiger I 000 
mk. En ersättning som baserar sig på skogens 
produktionsförmåga och försäljningsvärde 
utbetalas vid förnyelse av en förstörd plante
ring eller vid tillväxt- eller kvalitetsfel som 
orsakats av hjortdjur. En uppskattning av de 
skador som gjorts efter olika inventeringar 
indikerar emellertid att största delen av 
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50.4% 
obetad 

skogsägarna inte anhåller om skadeersätt
ningar. De största ersättningsbeloppen utbe
talades 1988-89. vilket berodde på skogsfack
männens aktiva engagemang och på att för• 
säkringarna inte längre ersatte skador. Om 
fömyelseplamering förutsätter älgskada finns 
en risk att det uppkommer områden som fort• 
sättningsvis är lågproduktiva. 

På senare tid har man försökt utreda de 
indirekta ellekterna av älgskadorna inom 
skogsbruket. I älgtäta områden förnyar man 
skogen med gran istället för med björk och 
också tall. Man har beräknat att inkomstbort• 
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fallet - med en räntefot på 3% - uppgår till 
mellan 7 och 52% beroende på trädslag och 
bonitet. Då man ersätter en förstörd p lante
ring med gran är den motsvarande förlusten 
37-67%. Risken för älgskada inverkar på skogs
ägarens åtgärdsl>eslut även då kultur av an
dra ekonomiskt värdefulla träds lag planeras. 

En trädslagsrotation som motsvarar elen 
naturliga lövträdsdominerade l>eståndscy
keln anses vara viktig också med hänsyn till 
betåndets vitalitet. Speciellt i de södra och 
västra delarna av Finland förekommer pro
blem med stamröta som orsakas av rottickan. 
etl problem som går vidare i följande be
ståndsgeneration. Förnyelse med lövträd av 
gran- och tallskog, som bägge besväras av 
denna svampröta. skulle förbättra markens 
egenskaper och betyd ligt minska rötans ut
bredning. 

Skogsekosystemen 

Funktionen inom både ekonomiskogar och 
naturskyddsområden förutsätter alt mångfal
den i naturelementen bevaras. Man har fäst 
speciell uppmärksamhet på att rönnen. aspen 
och av videarterna speciellt sälgen, i områ
den med en stor älgpopulation, har minskat 
så kraftigt att återväxten inte hinner uppnå 
reproduktionsduglig ålder. 

På 1980-talet var den genomsnittliga älgpo
pulationen i södra Finland lägre än på 1970-
talet. Då man vid inventeringar av plantering• 
ar jämförde antalet plantor som älgarna betat 
på kunde man konstatera en minskning på 
rönn med 30%, på asp I OX, och på videarter 
I 0%. Däremot var antalet betade p lantor i 
områden med stora älgpopulat ioner propor• 
tionellt sett stort. .!.r 1991 utfördes en inven
tering av tioåriga planteringar i ekonomisko
gar i södra Finland där älgpopulationerna var 
10.15 individer på 1000 ha. Älgarna hade betat 
av alla aspar i 35% och alla rönnar i 54'X. av 
planteringarna. Över 60% av aspens, rönnens 
och videarternas biomassa hade betats av i 

56% av planteringarna. Däremot inverkade 
älgen i denna undersökning bara obetydligt 
på förekomsten av björk. 

Tabell 2. Minskning av planthöjd utanför och i nägn 
(~t•~ ä lg) i 12-åriga tallbestånd. 
Algtå theten 5-7/1000ha. 
• = rlsknivå 0.05 %. 

Trådslag 

tall 
våJtl>jört< 
gtasbjOrk 
asp 
rönn 
vide 

Skillnad I höjd% 

5 
12 
10 
30-
43' 
35· 

Då det är fråga om ekonomiskogar bör ock
så effekten av planteringarnas beståndsvå.rd 
uppmärksammas. I initialskedet av barrplan
teringar utförs ofta rensning och gallring var
vid stora mängder lövträd ofta avlägsnas. Då 
är det oftast mera ekonomisl.1 att röja alla löv
träd än att lämna till exempel alla rönnar. As
pen är oönskad i speciellt tall planteringar och 
man strävar till att utrota den effektivt såt~ 
d igt som möjligt. I en undersökning som ut
fördes i mellersta Finland uppskattade man 
betningsskadorna av älg i tallplanteringar 
som låg i ett skogsområde med en älgpopula
tion på 5-7 individer per 1000 ha. I och utanför 
hägn som utestängde älgarna utfördes plante
ringsröjning så att man sparade alla lövträd 
som inte hindrade barrplantornas tillväxt. 
Man var emellertid tvungen att röja ett stort 
antal framför allt björkplantor men även as
par och viden. Älgarnas avbetning av asp. 
rönn och vide var signifikant vid jämförelse 
av planthöjden i och utanför hägnen. Den 
kumulativa avbetningen kommer sannolikt 
au hindra utvecklingen av dessa trädslag.Av 
de träd slag som älgen favoriserar utrotas spe
ciellt rönnen lätt eftersom dess återhäml• 
ningslörmåga är relativt dålig. Däremot har 
aspen adapterat sig att kvarbli genom att re
producera sig rikligt. Generellt är det uppen
barligen möjligt att bevara också rönnen och 
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sälgen genom att lämna kvar dem i plante
ringarna. 

Förnyelsen i naturskogar är långsam och i 
områden med stora älgpopulationer ökar 
belningsskadorna. I södra och mellersta Fin• 
land är natursk-yddsområdcna små, så effek
ten på dem är stor från älgstammarna som 
förökar sig i takt med de o mkringliggande 
skogarnas bärförmåga Det är uppenbart all 
älgens men också vitsvanshjortens selekt iva 
födoval förskjuter trädslagsfö rdelningen i 
dessa störningsfria naturskyddsområden. I 
allmänhet är dessa skogar gamla och förnyel
sen går långsamt i små gläntor efter vinclfäl
len. Granen tycks vinna lotfäste, så effekten av 
hjortdj urens avbetning observeras snabbt. I 
de undersökningar som nu är på gång under
söks förnyelseskedets utveckling i hägn som 
isolerats från hjortdjur. I ett senare skede 
kommer effekterna på ekosystemet att evalu
era5. 

Kravet på att bevara en värdefull diversitet 
i skogarna kommer troligen att inverka på 
hjortcljur sstammarnas storlek. Det är fråga 
om på v ilken areell nivå somt.ex. växtar ter
nas mångfald bör hållas hög. Den stora var ia
tionen mellan olika skogsområden leder till 
att man bör beakta hjortdjurens betydelse i 
relatio n till storområden, mern begränsade 
skogsområden och kanske skogsbestånd. 
Generellt kan man säga att. med undantag av 
vissa skogsområclen med en relativt tät älg
stam, några definitiva föränd ringar inte är att 
vänta. 

Minskning av skadorna 

Då man granskar effekten av hjortdjuren på 
skogsbruket bör man i första hand observera 
att det på lång sikt är en fråga o m ind iv idtät• 
het. I tak'! med den allt allmänna1·e naturliga 
föryngringen och sådden har uppenbarligen 
också skaderiskerna minskat. Eftersom den 
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genomsni ttliga tätheten av plantbestånd har 
ö kat kan man välja trädslagskombinationer. 
Eftersom regler ingen av älgstammen oftast 
sker på jämförelsevis stora områd en, i all
mänhet tiotals tusen hek'tar är det åtminsto
ne än så länge svår t at t kombinera skogsvård· 
ande åtgärder med reglering av älgstammen 
på ett flexibelt sät t. Även om de genomsnitt· 
liga vinter tid.i älgpopulationerna är låga är 
den skogsområclesvisa variat ionen betydan
de och popu lationer på 10-20 individer per 
1000 har påt räffats räknat på flera tusen hek
tar. På basen av de uppskattningar som gjo1ts 
kan man konstatera att om den lokala JJOPl~ 
lationstätheten sliger till cirka 10 per 1000 ha 
så ökar skadorna och slitaget snabbt. Man 
har föreslagit att man y tterligare skulle kon
centrera jakten till problemo mråden. 

Kalkyler av älgens populationstäthet utar
betas enligt jakto mrådets areal, varav en be
tydande del kan utgöras av odlingsmark som 
är betydelselös för älgen på vintern. För all 
kunna r ationalisera evalueringen av skade
effekterna på skogen har man därför framkas
tat att använda arealen produktiv skogsmark. 
samt mölj l igen dessutom tvinrnark och impe
diment som måttstock. För att minska älgska
dorna i skogarna och trafiken till en mera nöj• 
aktig nivå har man i Finland löreslagit en vin
ter lida älgstam på 50 000-60 000 individer, vil
ket skulle Innebära en populalionstäthet per 
skogsmarksar cal på i medeltal 2,5-3 ind ivider 
per 1000 ha. En o rsak är, at t självkostnads• 
principen inte har förverkligats utan skogs
ägarna har tvingats att stå för alltför stora 
kostnader utan att erhålla motsvarande kom
pensation. Speciellt i landets södra och väst
ra delar, där odlingsarealen är relat ivt stor 
och t rafikolycko rna talr ika har man se11 ett 
behov av att betydligt minska älgstammen. 
Dessa arealer med bara små enhetliga skogs• 
områden är inte särskilt nal ur liga biotoper 
för älg utan bättre lämpade för små hjortdj ur. 
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Diskussion 

Herr /fans Ekelund: Jag skall ställa en fråga till 
Göran Enander som rör sälg. Är det inte så att 
sälg är av avgörande betydelse lör många in
sekter eftersom det är elen som blommar 
först på våren? Om sälgen försvann skulle del 
därför innebära stora negativa konsekvenser 
för elen biologiska mångfalden. Rätt eller fel? 

En annan fråga är Naturskyddsföreningens 
syn på jakt. Du säger att ni har börjat diskute
ra detta och att ni inte är generellt motstånda
re till jakt. Många av Dina medlemmar är sä
kert också engagerade när det gäller ekolo
gisk produktion av livsmedel. Jag utgår ifrån 
att det finns en värdegemenskap hos många 
människor i Din organisation. Är då inte de 
vilda djuren uppfödda så att de fyller alla krav 
på ekologisk produktion och att det därför 
skulle vara tilltalande alt äta detta kött? 

Ordföronde Gör<m Enander, Naturskyddsfören• 
ingen: Vår jaktpolicy har diskuterats mycket 
i föreningen och den är tagen av stämman. Vi 
har inte hall Ditt resonemang beträffande vilt
kött som livsmedel uppe till diskussion. Men 
jag kan inte se att Ditt resonemang strider 
mot den här policyn. 

Herr .lon Fransson: I samband med exkursio
nen gav jag en liten skogshistorisk blick och 
vi har fått en del frågor hur vi jobbar med de 
delarna i vårt län. Samtidigt som vi arbetar 
med ett lanclskapsperspektiv både när det 
gäller produktion och miljö lägger vi ned ett 
omfattande arbete på att dokumentera skogs. 
historien. Det är ett oerhör t spännande arbe
te. Den del av vårt län vi befinner oss i har 
fortfarande sin skogshistoria väldigt spridd. 
Det fi nns ingen samlad dokumentation. I Bo
huslän är det bättre och i Skaraborg finns en 

del dokumenterat. Jag har en medarbetare. 
en mycket kvaliliceracl sådan vid nanm Örjan 
Hill. Det senaste uppdraget har vi fått av en 
stiftelse i Dalsland som har beställl en bok om 
skogshistorlen i Skogaryd. Skogaryd var 
mycket omdiskuterat för nå1,tra år sedan när 
man tänkte bygga en storflygplats på 400 ha 
belägen på en stor fastighet utanför Trestacl. 
Jag skulle vilja överlämna elen boken till pre
ses Ingemar Öhrn. Jag påminner mig om när 
Du var ordförande i Skogshistoriska sällska
pet. Ni höll ert årsmöte här nere och Du tillde
lade Örjan Hill en örtug. Som Du ser är han 
fortsatt värd denna. 

Herr Ingemar Öhm: Skogshistoriska sällskapet 
ger elen utmärkelsen som ett bidrag till ama
törforskare som arbetar med skogshistoria. 
Ni kan själva bli delaktiga av sådant. Det har 
verkligen känts riktigt att vi fattade beslutet 
att föril\gga den här exkursionen hit ner. Jag 
tycker det har varit väldigt stimulerande. På 
det mångsidiga sätt som den här frågan har 
belysts så är det inte lätt att komma med nå
gonting nytt. Men det finns ett par saker som 
jag gärna skulle vilja kommentera. Det ena är 
at l här I ycks finnas en san1stämmighet om att 
älgstanunen som elen nu är, är ett hinder för 
att nå de skogspolitiska målen. Men också en 
samstämmighet om att den inslagna vägen 
nämligen - ökat samråd regionalt och lokalt 
rimligen är elen väg man måste gå. Jag är helt 
övertygad om att det är rätt sätt att gå vidare 
på. rör det tror jag att det krävs ett par saker. 
Det ena är att det verkligen blir ett samråd i 
form av en är lig brytning mellan olika intres
sen så att markägarens intressen kommer 
fram. Här vilar ett ansvar på skogslöretagens 
representanter att se till att markägarintresse-
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na förs fram för jägarintressena de förs fram 
i alla fall. Jägarsidan måste vara lyhörd för 
miljöintressena så att samrådet blir trovär
digt. För det andra måste man våga sätta rea
listiska mål och då tror jag det är riktigt att 
inte koppla dessa strikt till arealen utan till 
det Maria Norrfalk kallade - den dynamiska 
foderarealen dvs. att koppla älgstammens tät
het till älgens förutsättningar att överleva 
utan att orsaka skador. Sedan måste ambitio
nen vara att verkligen leva upp till de mål ma.n 
har satt. Idag gör vi inte det. Vi skjuter inte så 
många djur som vi tilldelar oss själva och 
tycker att vi borde skjuta. Här ligger ett stort 
ansvar på både markägare och jägare. 

Det har sagts vid flera tillfällen att det be
hövs mer kunskaper och då kanske de flesta 
menade att det finns ett behov av att föra ut 
mer kunskaper Ull jägare och skogsägare .. la_q 
tror att det finns ytterligare ett viktigt område 
och det är de värderingsförändringar som nu 
sker i samhället baserade på urbaniserings
processen. Den unga generationen har växt 
upp utan naturlig kontakt med naturen. med 
liv och död. och har därför inte en realistisk 
uppfattning i dessa frågor. En framtidsforska
re inom det här området sade att - vi håller 
på att återgå till den mest primitiva av reli
gioner; dyrkandet av naturen. Naturen är he
lig för de här grupperna. Detta med aggressi
va veganer hävdar han är inte alts någon udda 
specifik företeelse. Det är toppen på ett isberg 
av värderingar och det måste man ta fasta på. 
Här krävs det en intensiv utbildning av unga 
människor överhuvud taget i fundamentala 
frågor om natur, om liv o<:h död för att man 
skall ha förståelse för både vad skogsbruket 
gör och vad jägarna gör. Här har vi ett områ
de där intressena absolut sammanfaller. 

Herr Hons Ehelund: Jag tror att det här p ro
blemkomplexet viltförvaltning -skog handlar 
om betydligt mer än naturvetenskap. Därför 
tror jag att man allvarligt skall överväga att ta 
hjälp av forskare inom humaniora och sam
hällsekonomi för att kartlägga - vem är jäga-
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ren, hur bedrivs jakten, vilka är värderingar
na, samt kartlägga den urbana befolkningens 
syn på jakt. Jag tror det är nödvändigt. Jag 
tror inte man kan övertyga med naturveten
skapliga argument enbart. Det här handlar 
mycket om värderingar. Det som jag har sagt 
nu är jag tämligen säker på. Det som följer är 
jag inte säker på. Det har jag inte belägg för. 
Det är mer mina egna intryck. Jag tror det är 
så att det finns en tradition i en del frågor och 
som man egentligen inte renekterar över även 
om det är fel. Man får en viss bestämd tilldel• 
ning på hur många djur man skall skjuta, 100 
djur, och så vet man att man bara kommer att 
skjuta ca 70-75 stycken för att de sista älgar
na kräver alltid en större insats. Samtidigt är 
det sent på hösten och kallt och frysboxen är 
full. Man skjuter bara ca 75% och så håller det 
på år efter år. 

Ett annat intryck jag har är att när man fast
lägger nivån på hur må11ga djur man skall 
skjuta så utgår man från den "normala" nivån 
som ett slags facit och att man utifrån detta 
sedan måste argumentera för en minskning 
eller en ökning av stammen. Jag anser att man 
skall utgå från de fysiska förutsättningarna. 
födotillgången. skador osv. för att sedan över
väga om man skall minska eller öka avskjut
ningen. Till detta kommer behovet av ett upp, 
följningssystem. 

Herr Ragnar F1iberg: För många lir det värt att 
förstå att en markägare som Stora med sam
manhängande skogsarealer på över en halv 
miljon ha inte kan reglera älgstammen och få 
det att fungera. Vad beror det på? Det är väl 
bara att säga till hur det skall vara och så blir 
det så. Det trodde jag med den gång när jag 
blev förvaltare. Sedan har jag blivit ,1sare 
med åren och lärt mig att så enkelt var det 
inte och vad beror det då på? Det beror delvis 
på en del restriktioner som vi lägger på oss 
själva. Vi skulle exempelvis kunna säga till 
jaktlagen att nu skall ni skjuta så här mycket 
och gör ni det inte lår ni gå. Men det gör vi 
inte för vi anser att kontakten med bygdens 
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folk och att bygdens folk har möj lighet all 
jaga på våra marker är en väldigt värdefull sak 
som vi vill vårda. Det rör sig om människor 
som har levt och verkat i bygden under myck
et lång tid och som naturligtvis har e&,na be
stämda uppfattningar om vad som är rätt el
ler !el. Man skulle heller inte sticka under stol 
med att det råder en rejäl intressekonflikt här. 
Som jägare är det roligt all del är gott om älg 
och som skogsägare är man angelägen om att 
lå ner stammen för att få en acceptabel skade
nivå. I det !all man har en älgstam som ligger 
på två till tre djur per 1000 ha då kan man sk~ 
ta det här med vänster hand. Man lår sin år
liga tilldelning och allt är frid och fröjd. Men 
har man en älgstam som ligger i nivå med vad 
man kan tåla och framför allt nu när man skall 
ha ner den då krävs det en rätt mycket stör
re insats från oss. Därför har vi tagit fram en 
viltplan som varje förvaltning skall arbeta ef
ter. Där påpekar vi an ledningen måste enga
gera sig i älgjaktsfrågorna och att de är lika 
viktiga som alla andra frågor på en förvalt
ning. Det måste finnas en organisation så man 
vet vem som är ansvarig. Vi måste ha tydliga 
m,,1 som går att kommunicera vad gäller be
testryck, älgstam, älgskador osv. Vi måste fö l
ja upp målen så vi vet hur vi ligger till och för 
att kunna upprätta nya handlingsplaner. Det 
är en ständigt pågående process av uppfölj• 
ning- nya mål - nya handlingsplaner. Det här 
är inget litet jobb som skall göras av en stän
digt minskande personal. Men det är lika vik
tigt att sköta de här frågorna som att sköta 
andra frågor i förvaltningen, virkesströmmar. 
awerkningar, skogsvård osv. Det tror Jag kan
ske är en av de viktigaste orsakerna till att vi 
inte har nått fram. Vi har haft möten med Jä
garförbundet och deras företrädare och en 
ständigt återkommande synpunkt vi har fått 
i de kontakterna är att jägarna vill att vi skall 
tala direkt med dem. Vi måste ägna mer tid till 
att kommunicera med jägarna i dessa frågor. 
Jag vil l också ta upp det här med samråden 
då jag menar att det är någonting som vi mås
te arbeta med. Det fungerar bra på en del håll 

Diskussion 

men vi har många exempel på att det inte 
fungerar som det borde och det beror både 
på oss och på jägarna. Jägarna som kallar till 
dessa samråd känner inte alltid t ill de forma
liteter som bör följas i sådana här san1man
hang vilket Innebär att samråden inte får den 
karaktär och form som behövs. Skall jag vara 
ärlig tror j ag också att man många gånger 
som jägare känner att det är vi som har hand 
om jakten och är inte riktigt beredd att ta til l 
sig andra synpunkter på det sätt man borde. 
Från vår sida har vi underskattat de här s,un
råden. Vi har lokalt inte förstått den stora 
betydelsen av dem. Vi måste engagera oss 
mer och vi måste ha sakunderlag när vi kom
mer till de här samråden. Jag tror även att 
Skogsvårclsorganisationen har en nyckelroll 
att fylla i det här sammanhanget genom att 
samordna inventeringar, sammanställa resul
tat och ställa dem mot olika uppställda mål. 
En stor del av skogsmarken ägs av många 
små skogsägare od1 där tror jag det är bra om 
Skogsvårclsorganisationen engagerar sig. Ett 
annat frågetecken är administrationen kring 
älgjakten. Via ett omfattande administrativt 
arbete fastställer man en viss avskjutning och 
sedan kanske vi skjuter 70-80% av tilldelning
en. Är det ett optimalt utnyttjande av resur
serna? Man kanske Istället skall ha en minsla 
tilltleln ing som man måste skjuta. Jag tror 
även att det är vi kligl med en lång jakttid. 
Varför kan man inte börja jaga i september 
även i södra Sverige och varför kan man inte 
hålla på till sista februari I hela lander/ Det 
skulle innebära bättre möjligheter till urvals
jakt och att reglera avskjutningen etter behov. 
Varför börja älgjakten på en måndag när man 
kan börja på lördagen i första älgjaktsveckan 
och få två dagar till. Det talas ofta om atl vi 
skulle vara motståndare till att reglera pris
sättningssystemet för att få önskad avskjut
ning. Jag tror al t frågan om prissättning rör 
två saker. För det första är det en allmän d is
kussion mellan köpare och säljare vad som är 
rätt pris på varan och som allt id vill köparen 
sänka priset medan säljaren vill få ut ett vet-
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tigt pris. Jag är öppen för att ändra prissäll• 
ningen så att elen verkligen leder t ill önskad 
avskjutning dvs. en högre avskjutning. Som 
förvaltare prövade jag att ha fria kalvar efter 
halva tilldelningen. Det hade liten erlekt. Nu 
prövar man inom samma förvaltning att ha 
samma system lör kalvar samtidigt som de 
vuxna djur man skjuter efter att ha skjutit i0% 
av tilldelningen är gratis. Allt för att stimule
ra till ökad avskjutning. Det har mottagits 
positivt men haft ganska marginella ellekter 
på avskjutningen. Vi kommer all fortsätta 
experimentet för att se vilka ellekter det kan 
få. Jag vet att MoDo har prövat det här syste
met i lgge;;und och har positiva erfarenheter. 

Byrådirektöra Gustaf Hamilton: I Vinland och 
även i Norge han 111an en nationel I femårig 
älgvårdsplan där man även har angivit mål för 
f,lgstammens kvalitet. Det är något som vi 
inte har diskuterat här idag men borde göra. 
Frågan är om vi har en sund ålders-och köns
struktur på älgstammen. Det har vi knappast. 
Biologisk mångfald tar man upp, rekreations
utnyttjande, ekonomiskt utnyttjande och 
även ett ansvar för skogen att se till att älgens 
111iljökrav finns i ett uthålligt perspektiv, Ser 
man till de områden där storskogsbruk exi
sterar så kan man ibland undra om man har 
eu uthålligt perspektiv på det lokala planet. 
För att belysa det här med en sund älgstam så 
har jag tagit med mig litet statistik från den 
jaktvårdskrets där jag arbetar, Kinda i södra 
Östergötland. Det skjuts cirka 20 kalvar per år. 
Sedan 1979 har kalwikterna sjunkit !rån över 
70 kilo lör att idag ligga strax över 50 kilo. 

Ordförande Bo Toresson, Svenska Jägareför
bunder. Vi jägare är naturligtvis väldigt ange
lägna 0111 att vi skall ha en älgstam som är i 
balans med de krav som skogsbruk och an• 
dra intressen har. Det ställer vi upp på och vi 
gör vad vi kan för att övertyga jägarna om 
detta även om det här har vittnats om att det 
kanske är trögt på sina håll på den punkten. 
Jag sade i min inledning att det ären försiktig-
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hetsprincip som gäller. Man är orolig mot bak
grund av att man har historiskt dåliga erfaren
heter av sönderskjutna älgstammar och den 
oron finns nog kvar i generna hos många jäga
re. Det ställdes en fråga om hur systemet lör 
älglörvaltningen fungerar idag. Jag skall gå på 
den lokala nivån då jag har lör liten överblick 
för att göra en bedömning av hur länsvilt
nämnderna fungerar överallt I landet. De sam
rådsförfaranden vi idag har lokalt är frivilliga 
och jag menar au det skall vara frivilligt fort
sättningsvis också även om de alltid kommer 
att ha sina brister. Varför'/ Jo, därför att det är 
ett unikt system med dessa lokala samråd. 
Där finns jägarna. de privata markägarna, 
storskogsbruket och myndigheter som skogs
vårdsorganisationen representerade. Det är 
en unik sammansättning och vi skall vara väl
digt varsamma innan vi försöker ändra på 
den. Alternativet är att man reglerar det här. 
Jag har sällan sett att en myndighctsreglcring. 
eller en statlig reglering via en lagstiftning el
ler en författning leder till att man förenklar 
eller förbättrar. Därför är jag väldigt mån om 
att vi skall försöka klara det hela på frivillig 
vr,g. Vi håller nu på att utvärdera det här sy
stemet så om elen här konferensen hade hål
lits ett år senare så hade jag kunnat beskriva 
det hela mer detaljerat. Jag fick med mig en 
sammanställning från ett län, Dalarna, vilket 
passar väldigt bra i sammanhanget med tan
ke på att Ragnar Friberg just har haft ordet. Vi 
har 28 samrådsgrupper i Dalarna och i år har 
hittills 26 svarat så det saknas fortfarande 2 
stycken. Från jägarsidan har minst 3 men upp 
till 24 personer deltagit i dessa sarnråd. Van
ligtvis har det varit ett ganska stort antal Jäga
re med på dessa möten, så det är en hygglig 
uppslutning. Vid 8 av dessa 26 samrådsrnöten 
har markäg,trn.i ställt upp. Det har bekräftats 
här förut att markägarna inte ställer upp i den 
utsträckning som vi önskar från jägarhåll. 
Storskogsbruket, och det är nog Ragnars före
tag i huvudsak och i någon mån Assi Domän, 
har ställt upp i 20 av de här 26 fallen. Ser man 
till fördelningen över Dalarna så har stor-
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skogsbruket ställt upp där man har skog. I 
övrigt är det områden med i huvudsak privat
skog. StorskO!jsbruket har ställt upp bra och 
oftast varit representerac1e med två man. När 
det gäller skogsvårdsorganisationen så är det 
hygglig representation. I mer än hälften av 
fallen så har skogsvårdsorganisat ionen varit 
representerad vid samråden. Beträffande 
polisen och övriga myndigheter är det något 
sämre. Tar man Dalarna som utgångspunkt 
ser det bra ut. Kanske kan man få en något 
bättre täckning. Vi skall se över det här och 
göra en sammanställning så att vi bättre vet 
vad vi talar 0 111 . Det intryck jag har stämmer 
i vart fall i det här länet och när jag talar med 
jägare här i lokalen så har man ett intryck att 
det fungerar relativt hyfsat. Bra är det inte. 
Jag tror att vi sknll fortsätta på den inslagna 
vägen. Det ligger naturligtvis i sakens natur 
att jägarna tror att det är de som har hand om 
jakten. Det tycker jag är bra betyg åt jägarna. 
Det är klart att de skall ha ett go11 självför
troende när de går till det lokala samrådet 
och stå upp för sin sak. Sedan är det upp till 
parterna i övrigt. om så behövs. au försöka 
övertyga jägarna om att de skall ändra sina 
positioner. Jag kan i vart fall inte stå hflf och 
säga att jägarna borde l igga lågt för då uppträ• 
der de inte som de bör göra i de här fallen. 
Samrådet är ju till för att man skall få en levan
de dialog och många gånger en ganska tuff 
d ialog också. Slutligen några ord 0111 vårt 1Ug
jaktsförslag. Tanken med vårt förslag är att 
åstadkomma vad vi har diskuterat här. näm
ligen att få en bättre skötsel av älgstammen 
över större områden och framför allt att mins
ka administrationen. Den nttv11Tande älgadmi
nistrationen kostar 10 miljoner kronor. De 
pengarna kan användas mycket bättre. Jag 
tror inte vi kan komma ner till Omen vi kan 
använda dessa resurser mycket bättre. Detta 
är inte en replik r iktad direkt mot Jan Frans
son men ett försök att på ett nyanserat sätt 
säga att det är Inte så illa. Du gjorde ett bra 
jobb som utredare och riksdagen fattade ett 
beslut, stiftade lagarna. När Du nu skall ge-

Uiskussion ----------

nomföra det hela i praktiken så möter Du en 
verklighet som är lite trögare. Jag gratulerar 
till Oin höga ambitionsnivå för elen behövs. 

Herr Jan Fransson: Bo Toresson vill att de här 
samråden skall vara frivilliga. De är inte fri• 
villiga. De är reglerade i författningen. Bak
grunden till det är att när vi tog bort ersätt• 
ningen för skogsgröda så ingick det i uppgö
relsen med markägarens representanter att 
det skall vara ett obligatoriskt samråd för att 
de skulle få inflytande på dessa frågor. Det är 
ett känt p roblem att markägarna inte har 
ställt upp i tillräcklig omfattning. I.RF funde
rar en hel del över hur man skall komma till 
rätta med detta problem. Jag tror det är farligt 
att mäta hur samråden fungerar genom att se 
till antalet reservationer. Så ser inte verklighe
ten ut. Det kanske var som jag sade, en m,lfk
ägare med förutom hela kretsstyrelsen vid 
samrådet. Det var aldrig avsi~'len att reglera 
detta I detalj men det regleras så t i ll vida att 
det skall vara ett obligatoriskt samråd. Jag 
tycker man kan utvärdera hur det har funge
rat men min bedömning är klar, det saknas en 
del. Beträffande vad jag sade om jaktförsla
get. Jag tycker inte det är så angeläget att peta 
i det sys I emet utan se till htlf älgskötselområ
dena har utvecklats. Omfattar de en stor are
al så tycker jag att man på prov skall gå över 
till allmän jakt. När det gäller rådjur är det 
inget problem, där kan jag som markägare 
säga; att om ni skal l jaga på min m,lfk så mås
te ni se till att hålla rådjursstammen i schack. 
När det däremot gäller älg saknar dessa 30% 
icke jagande markägarna den möjligheten. 
Jag hävdar att de måste få den möjligheten. 

Audelningsdirektör Ulf Weinberg: Först vill jag 
passa på och klarlägga Naturvårdsverkets 
roll i det här sammanhanget. Det är nämligen 
så att under de gångna åren har verkets roll 
när det gäller älgfrågorna minskat undan för 
undan. Vi hade tidigare hand om alla typer av 
överkJagningsärenden. Det har vi inte längre. 
Det är idag bara ett fåtal ärenden som hamnar 
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hos oss. Vi har en övergripande roll, men när 
det gäller älgfrågor ligger dessa huvudsakli
gen på länsstyrelsenivå. Detta hindrar inte att 
vi arbetar med vissa frågor som vi försöker 
föra ut i landet. Di t hört.ex. behovet av att 
man ute I länen upprättar länsvisa älgvårds
planer. Det är någonting som vi ser som väl
d igt väsentligt. Vi förde fram de här tankarna 
redan lör fle.ra år sedan och vi är mycket be
svikna över att det inte har accepterats i alla 
län. Detta är någonting som man regional t 
måste arbeta med. Utan en älgvårdsplan är 
det faktiskt svårt alt skaffa sig en enhetlig 
uppfattning om hur man skall hantera älgfrå
gorna i det egna länet. Beträffande behovet av 
forskning som inte bara sysslar med popula
tionsek.ologi eller en specifik djurart tog vi för 
några år sedan fram ett särskilt forsknings
program på Naturvårdsverket. Programmet 
trycker alldeles särskilt på behovet av sam
hällsvetenskaplig forskning. Emellertid har 
det visat sig väldigt svårt att få fram forskare 
som vill ta sig an den här uppgiften. Det finns 
således pengar att hämta för de forskare som 
vil l ge sig på det här området. Angående vad 
som sades tidigare här om att man kunde 
utgå ifrån en skadelnventering när man skul
le bestämma sig för hur man bör lägga av
skjutningen kan jag berätta att jag själv befin
ner mig mitt uppe i ett arbete med att försö
ka bilda ett stort kronhjortsskötselområde. 
Där har vi gjort precis p;, det sättet när det 
gäller skötselplanen och det har inte blivit 
några invändningar varken från markägarsi• 
dan eller från jägarsidan. l det här samman
hanget kan jag också passa på att c itera en 
fråga som ställdes vid det senaste mötet vi 
hade och där en markägare ställde frågan om 
hur markägarens roll tydliggörs om det är så 
att Jakträttshavaren företrädde området vid 
de samråd som man hade. Det logiska svaret 
i det sammanhanget var då att "det iir mark
ägaren som bestämmer'. Vill han själv före
träda området kan han mycket lätt skriva in 
det i jakträttsavtalet eller på annat sätt skrift
ligen göra klart att det är han som svarar för 
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området i de sammanhangen. Vid något tillfäl
le ställdes här f-rågan om varför vi börjar älg• 
jakten på en måndag och varför vi inte jagar 
under september. Under september pågår 
älgbrunsten i syd- och mellansverige och vi 
har försökt att undvika j,lkt under brunsttid· 
erna när det gäller våra hjortdjur. Jag undrar 
hur många här i salen som egentligen vet var
för vi börjar jaga 1>å en måndag. Det är helt 
enkelt av kyrkliga skäl. Man ansåg att till älg
jakten hörde så många saker som inte riktigt 
var väl anpassade till det ecklesiastika syste
met. Jag behöver inte nämna särskilt att vis
sa brända drycker förekom rätt mycket förr i 
världen i samband med älgjakten. Jag växte 
upp i närheten av en liten ort som heter As
kersund och där sade man på systemet att 
det finns tre höjdpunkter under året när det 
gällde sprit försäljning och en av dem var äl1,• 
jakten så där finns en förklaring till varför man 
börjar på måndagen. Den förklaringen håller 
inte idag. Men däremot finns det ett annat 
skäl och det är det att många sydlänningar 
jagar uppe i Norrland. De åker upp på lörda
gen. Man har en del förberedelser på sönda• 
gen och sedan sätter man igång och jagar på 
måndagen. Detta har haft en viss betydelse 
när man har bestämt sig för att fortfarande 
behålla måndagen som begynnelsedag. Jag 
påstår inte att det är något starkt argument. 
Men det har faktiskt funnits med I diskussio
nerna vid åtskill iga tillfällen. Vidare - rekrea
tionsvärdet. Det finns en undersökning gjord 
för ett antal år sedan. Jag kan inte riktigt säga 
hur gammal elen är men det är en norclameri• 
kansk undersökning som gällde vitsvanshjort 
där man konstaterade att köttvärdet av vit
svanshjortarna var 2 miljoner dollar medan 
rekreationsvärrlet hamnade på 56 miljoner 
dollar, alltså 28 gånger högre. Det handlar om 
avsevärda skillnader i det här sammanhang
et. Det är synd att vi i Sverige inte har så 
mycket utvärderingar eller forskning inom 
det här området som vi borde ha. 1ill sist någ
ra ord om allmän jakt. Min uppfattning är att 
man skall vara mycket varsam med det. Dels 
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genomlevde jag elen tiden när det bedrevs 
allmän jakt och de slitningar som då förekom 
mellan olika jakträttsinnehavare. Ser vi idag 
på det system som sedan några månader till
baka finns när det gäller kronhjort så finns del 
kronhjortsskötselområden och därutöver all
män jakt. Då är man I elen situationen alt det 
finns ett antal väl fungerande licensområden 
med bra samråd mellan markägare och jakt
rättsinnehavare men att de kanske inte är till
räckligt stora för att de skall kunna bilda k-ron
hjortsskötselområden. Lyckas man då inte 
slå samman dessa områden med andra områ
den. vilket kan vara förenat med stora svårig
heter då spricker hela samarbetet och vad 
har man då vunnit när det gäller samförstånd 
och samråd. 

Herr Hans Ekelund: Kyrkan skall privatiseras 
och förlorar på så sätt sin myndighetsroll och 
resten av skälen Du räknade upp tycker jag 
som lekman är svepskäl så varför inte börja 
älgjakten på en fredag? 

Verks/. direktör Tar Mamtell: Bo Toressons 
försiktighetsprincip innebär att man inte skall 
skjuta fler älgar utan ligga kvar på dagens 
nivå. Min försiktighetsprincip säger mig att 
älgen kan vi få tillbaka till det antal vi har idag 
på 5-10 år men i skogen där har vi effekter på 
50-100 års sikt. Så en försiktighetsprincip för 
mig vore att sänka stammarna i dagsläget. 
Sedan lägger jag min röst för allmän jakttid för 
då lår vi fak1iskt de här lokala besluten som 
det har pratats om. Dagens system tycker jag 
hindrar en del från att jaga. I alla fall i södra 
Sverige är del fortfarande väldigt vanligt med 
små områden med kalvlicenser. 8-licenser 
osv. och i stort sett tvingar de andra till att 
jaga på t.ex. Storas marker . .Jag är orolig för att 
människorna som finns i administrationen 
också är tongivande i debatten om huruvida 
vi skall ha den ena eller andra formen av reg
lering. Oberoende av om det är företrädare 
för olika myndigheter eller intresseorganisa
tioner är det för mig samma sak. .lag skulle 

Diskussion 

gärna vilja höra älgforskarnas åsikter om det 
finns några principiella problem med generell 
jakt eller allmän jakttid. 

Jakt- och fiskeonsvorig Hans Rönnböck: Jag 
kommer från MoOo och jag delar i grunden 
Ragnar Fribergs och Stora Ensos uppfattning• 
ar kring den hiir problematiken. Jag tänkte 
konkret gå in på vilka åtgärder i det har sam
manhanget som är aktuella på MoDo. Vår nya 
skogsclirektör har prior iterat älgskadorna 
och den problematiken i år. Vi inventerar 1000 
bestånd fördelade över hela MoDos skogs
mark med i grunden samma princip som 
Skogsstyrelsen förväntas komma med så 
småningom och som man arbetar efter i Väs
ternorrlands län. Vi vill koncentrera oss på 
färska stamskador, bark-. gnag-och toppbet
ning. Även en del spillningsinventering på 
södra området. Resultatet skall vi sedan föra 
över ti Il datorer vid Skogsvårdstyrelserna i 
Sollefteå och Umeå för att få en jämförelse 
med deras resultat. Rent konkret har vi. för 
att stimulera till ökad jakt och för att få fler 
ungdomar att jaga. sänkt priset 1>å vuxet djur 
för kommande säsong. Vi har även sänkt pri
set på björn men jag talar inte om hur många 
björnar som fälls på MoDos marker för då 
skrattar ni ul mig. Ungdomar har också för 
småviltet fått en rabatt s0111 innebär halva 
priset. Inom det Mir svåra området som redo
visades kring Dellensjöarna i Hälsingland har 
vi nu lyckats skiuta Ji0% kor under hösten och 
91% av tilldelad licens. Det berodde på att vi 
hade gratisälgar efter 70 eller 80% vilket sti
mulerat till den här stora insatsen. 

Uinsjögmästare Rune Alloncler: Det är väl ing
en som vill ha en massa djur som är svältföd
da och inte mår bra. Det är inte heller något 
nöje att jaga sådana djur. Älgen tror jag nog 
att vi klarar. Nu talar jag utifrån en sydsvensk 
horisont. småländsk, och där är det faktiskt 
rådjuren som utgör det stora problemet för 
skogen och även lör älgen. Nu handlar det om 
älg men jag vill påstå att rådjuren utgör ett 
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problem som är svårare att komma till rätta 
med. Vi har fortfarande mycket stora rådjurs
stammar på stora delar av de småländska 
markerna. i synnerhet i närheten av bebyggel
se och odlingslandskap. Jag tror att kombina
tionen rådjur och älg i stora stammar är 
mycket farlig för den biologiska mångfalden i 
skogsbruket. 

Herr Per Persson: Våra älgjaktssystem har 
under lång tid varit uppbyggda för att vårda 
och öka älgstammen. Det gör att det kan vara 
svårt att '"vrida på ratten" för att minska älg
stammen. Det finns också en mental ovilja till 
förändring bland oss Jägare. Flertalet av oss 
skogsmän är även jägare. Vi vill ha ungefär 
samma avskjutning år från år. Det betyder att 
om älgstammen ökar så hinner vi inte riktigt 
med att öka avskjutningen. Minskar älgstam
men så vill vi på samma sätt helst ligga kvar 
på den nivå vi är vana vid. På så sätt förstärks 
obalansen vilket är ett bekymmer. 

Man vet att 1>å 1950-talet var det faktiskt en 
topp när det gäller älgstammens storlek inom 
Sver ige. Därefter sköt man ner älgstammen. 
Den stora ökningen kom i slutet av 1970-talet, 
när avskjutningen tiodubblades på bara någ
ra få år. Men fortlarancle ligger vi på en nivå 
som är 67 gånger så hög som den var på 1950-
taJet. Jag tror vi har fastnat på en för hög nivå. 
Nivån borde vara lägre och vi måste 1>å något 
sätt ta oss ner till en lägre nivå. Problemet är 
att älgstammen inte är jämnt fördelad utan att 
vi har väldigt stora lokala variationer. Det är 
faktiskt sant att det är ont om älg lokalt sam
tidigt som det är för mycket älg på andra håll. 
Det Innebär att man väldigt ofta pratar förbi 
varandra i de här frågorna. Jägare som jagar 
i områden där det är för litet älg har den san
ningen. Skogsägare i områden där det finns 
för mycket älg har elen sann ingen. För att 
komma till en bra balans måste man ha ett 
bra beslutsunderlag. Det är viktigt med sam
råd men det räcker i nte med att sitta och 
tycka på mötena. Man måste inventera, följa 
upp och komma överens om var den nivå lig-
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ger som man kan acceptera. Vad är rimlig ska
denivå? Det är för ett sådant synsätt man skall 
arbeta. Man måste veta hur mycket älg man 
har, om man skall kunna sköta älgstammen. 
för atl samrådet skall fungera måste det ske 
på lika villkor och markägarna vara officiella 
markägarrepresentanler. Det är väldigt vik
tigt. Det får inte vara så au en markägare får 
komma med på nåder bland 28 jägare. då är 
man ganska illa ute i ett samråd. Det är viktigt 
att markägarnas ställning stärks. Någon tog 
upp älgstammens kvalitet vilket jag tycker 
helt och hållet är ett jägarintresse. Det är ju 
jägarna som i hög grad styr stammens kvali
tet. Däremot när det gäller kvantiteten, betes
trycket, så tycker jag att det är en markägar
fråga. Hur gör man elen awägningen? 

Wincent Kuamerud, Jägarnas Riksförbund: I 
det här landet förvaltar vi kanske världens 
största älgstam och vi har bevisligen en sjun
kande betesareal. Detta måste medföra vissa 
problem. Har vi ett för högt betes tryck idag så 
lär det inte bli mindre fran1ledes, om det inte 
sker radikala saker. Del har framförts önsk~ 
mål om ett trendbrott inom den närmsta 
framtiden . För den skull borde jägarorganisa
tioner och markägare samsas om åtminstone 
punktinsatser inom områden där det har gått 
snett. Jag håller med Jan l'ra11ssson när han 
säger att samrådsförfarandel fungerar olika 
på olika ställen. Det är lätt hänt att markägar
na l>lir överkörda. Det borde vara enklare för 
en markägare att få sin röst hörd än vad det är 
idag. Vi har bevis för att del finns reservatio
ner från samråd i skötselområden som inte 
har lett till någonting även om markägarna 
besvärat sig med att göra prominenta skrivel
ser. 

Beträffande beteslryck så finns det inte 
tusen hektar stora kalhyggen i södra Sverige. 
Beteslrycket är koncentrerat till en viss tid på 
året och till arealer som är relativt små. En 
markägare som råkar ut för detta, om det 
linns en relativt stor älgstam i området, kan få 
sin mark förstörd. Hur detta skall lösas är 
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svårt att säga men punktinsatser vill till eller 
att man hägnar in ornrådet på ett eller annat 
sätt. Det har gjorts försök med clstängsel på 
vissa ställen. Att hägna tror jag inte är genom
förbart som generell metod. Jag tror inte att vi 
kan hantera en viltstam. Man får acceptera 
betestrycket. Jag har besiktigat viltskador där 
haren har betal top1>skott på gran. Därefter 
har rådjuren fortsatt all beta på samma områ
de och en bit längre bort har älgen nängt bar
ken på granarna. Sammantaget gör det här att 
man måste bedöma betestrycket inom en hel 
region eller helt område för alt kunna avgöra 
vad som skall göras lokalt. 

Skogsiigare Anden; Eriksson: Vad är det latin
ska namnet på det här trädslaget? Ingen som 
vet? Vi kallar den för Pinus cortcorta. Den blir 
inte mycket längre än så här. Pinus betyder 
troligtvis alt den pinas långsamt. De här plan
torna är tagna I km från Georgs hus. Han ta
lar om vackra ungskogar. Vi anser att det är 
katastrof och inget annat. Är detta vad Sve
r ige skall få sina exportinkomster i från? Det 
finns så otroligt många l rädslag som inte har 
nämnts här ; asp och rönn m. fl. De finns ju 
inte. De anser vi vara skogsträd. Andra anser 
dem som bete. 

Det finns väl ingen som kan anklaga mig 
eller min bror för att inte göra våra röster 
hörda när det gäller viltskador. Då är man 
både clöv och blind. Hur kan man säga att tal
len är sk3clad? Det räcker med att gå ut på ett 
hygge och känna kådlukten. Man skall inte 
behöva ta på den för att säga att elen är ska• 
dacl. 

Oisk11.s.::;i-0n 

Vi l>örjade sätta hägn för 10 år sedan. Vi 
talade med olika myndighetspersoner. ingen 
ville komma ut och titta. Nu gör de några små 
rundlar på ett par meter för att se. De är ju 10 
år efter sin tid. Del är en katastrof. Lycka till 
med Sveriges gröna guld! 

Herr Hans Ekelund. Hela den här konferensen 
är ett tecken på att de här frågorna I allra hög
sta grad är tagna på allvar. Det är något som 
har sagts av företrädare av alla intressen här. 
Detta är något som med kraft skall föras fram 
i de lokala samråclen och ut på fältet. Nu är 
konferensen slut. Maria Norr!alk vill säga nål:,L 
ra ord dessförinnan. 

Fru Maria Nonfalk: Jag tycker vi alla skall 
tacka Hans Ekelund för en konferens som jag 
tycker har varit både Innehållsrik, intressant 
och viktig. Du är den primus motor som har 
sett till att den har fått detta innehåll och jag 
tycker det har varit härligt att delta dessa två 
dagar under Din ledning. 

Ilen· /lans Ekelund: Låt mig avsluta med ett 
par ord. Den här konferensen har t i llkommit 
på grund av de problem som vi har hanterat 
under dessa två dagar. Jag t ror att den här 
typen av konferenser kommer att fortsätta. 
Akademien har, som jag nämnde. en särskild 
kommitte för viltförvaltning med Carl Ulfspar
re som orclförancle. Det blir fler aktiviteter lik
nande elen här. Jag utgår ifrån att till nästa 
aktivitet så har vi tagit ett steg framåt i ett 
gemensamt samarbete centralt. regionalt och 
framför allt lokalt. Tack för att ni kom hit. Kon
ferensen är slut. 
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