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Vad står Södra för i viltfrågan?
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”Skogen och viltstammarna ska förvaltas så att skogens alla nyttigheter tas tillvara 
samtidigt som det övergripande målet är att uppnå hög ekonomisk avkastning på 
skogsgården utifrån de naturliga förutsättningar som finns”

Varför är frågan så viktig för Södra?

• Bevaka vår äganderätt

• Ekonomin på skogsgården

• Föreningsstämmans beslut 2016
och 2017



Äbinresultat 2016/2017 – Götaland
Årliga uppkomna skador på tall Andel tallar helt utan viltskador
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Skogsbrukets gemensamma mål:

Max 2-5% per år

Skogsbrukets gemensamma mål:

Minst 85 % oskadade



Oskadade träd efter röjning. Äbin 2016

Data från SLU, Urban Nilsson

Tall

Gran

2000 träd/ha

Björk

Övrigt



”Klövviltsförvaltningen måste vila på vetenskaplig 
grund”

”Skogsbruket och jägareförbundet ska gemensamt 
bidra till att sprida kunskap om samförvaltning av 
skog och klövvilt”
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Föreningsstyrelsen – Södras Viltpolicy

Södras Viltgrupp – Beslutad av förvaltningsrådet

Viltombud – minst 1 per sbo, väljs på Sbo-årsmöte

Viltansvarig VO-tjänsteman – 1 per VO

VFD-representanter

ÄFG-representanter

Viltfrågorna ägs av medlemsorganisationen, Södra Skog stöttar



2017-12-04 7

Södras Viltgrupp – Beslutad av förvaltningsrådet

Viltgruppen samordnar Södras arbete med viltfrågor och består av representanter från medlemsorganisationen och Södra Skog.



2017-12-04 8



2017-12-04 9



2017-12-04 10



”Avverkade arealer måste kunna beskogas med 
lämpligt trädslag”

”Skogsbruket ska arbeta hårdare med att föryngra 
tallmarker med tall och jägarna ska anstränga sig 
mer för att reglera klövviltstammarna”



Södra har medvetet ökat satsningen på tall
- förmedlingen av tallplantor ökar.

Leveranser från Södra Skogsplantor. Prognos 2018 
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Antalet tallplantor ökar. Data från Skogsstyrelsens 
återväxttaxering, Götaland. Naturlig föryngring är en viktig 
metod. ¾ av plantorna är naturligt föryngrade.
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Mycket står nu på spel

Ett räkneexempel:

Ca 200 tallhuvudplantor/ha extra har tillförts till 
Götalands skogar under senare år. Av dessa är knappt 
100 st/ha kulturplantor. Med nuvarande betestryck 
kommer huvudparten att skadas.

Föryngrad yta sedan 2012: 50 000 ha*6år= 300 000 ha

300 000 ha*200 plantor/ha= 60 miljoner plantor (30 
miljoner kulturplantor).

Nedlagd ”plantkostnad” ca 10 kr/planta. -> investering 
300 – 600 miljoner kr. 

Värdeförlusten är mångdubbelt större – ca 1 miljard/år 



Sammanfattning

• Södra är i grunden positivt till den nya älgförvaltningen, - önskar en 
klövviltförvaltning

• Ett stärkt markägarinflytande utifrån äganderätten är avgörande

• Oacceptabla skador i stora delar av Götaland

• Skadorna kostar stora summor årligen för samhället, Södra och 
skogsägaren

• Viltbetet försvårar måluppfyllelse för miljö- och skogspolitiska mål
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