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Bakgrund 

KSLAs viltförvaltningskommitté gjorde ett studiebesök på Barksätter i augusti 2019. 
Ett resultat av detta besök blev att Barksätters förvaltningsstyrelse och kommittén 
enades om att undersöka möjligheten av att utnyttja Barksätter som en försöksgård 
för en viltanpassad skogsskötsel. En arbetsgrupp bestående av Birgitta Naumburg, 
Göran Ericsson, Göran Örlander och Per Olsson fick i uppdrag att föreslå åtgärder 
som syftar till att balansera viltstammarna och jord- och skogsbruket på egendomen. 
Som stöd för detta har gruppen genomfört inventeringar och studiebesök samt låtit 
genomföra en analys utförd med SLU:s system ”Heureka” (se separat rapport) samt 
en inventering av fältskikt, betesskador, vildsvinsbök, skador av kronvilt på 
stammar, en spillningsinventering av klövvilt samt en utökad Älgbetesinventering 
(Äbin). I arbetet med att ta fram arbetsrapporten om fältskikt, spillning, viltskador 
och klövviltförekomst för Barksätter har Wiebke Neumann och Göran Ericsson 
deltagit. Fältinventeringarna genomfördes av Åke Nordström och Göran Ericsson 3-
7 april 2020. Samtlig är verksamma vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet 
Analysen har bekostats av Barksätters förvaltningsstyrelse. Rapporten är en 
arbetsrapport med preliminära data. 

 

Genomförande 

Underlagsmaterial i form av kartor och skogsbruksplan fick vi från Skogstjänst 
Linköping, Jan Karlsson. Utifrån det la vi ut ett systematiskt rutnät 100*200 meter 
med provpunkter på Barksätter; 100 m mellan provpunkterna i östvästlig led och 
200 mellan provpunkterna i nordsydlig led.  
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Figur 1. Inventerad areal Barksätter 

Metodiken är standard från bland annat Balanserad älgstam, Sydälg, 
Temaforskningsprogram Vilt och skog (Ericsson m fl 2013) och pågående 
forskning inom ”Inte bara älg” (Beyond Moose; ex Pfeffer m fl 2017, Spitzer 
2019). I varje provpunkt inventerades 

 spillning som ett relativt index för förekomst och fördelning i landskapet 
vintertid 

o för älg och kronhjort på en cirkulär yta om 100m2  (radie 5.64 m) 
o på en cirkulär yta om 10m2 (radie 1.78 m) för rådjur (alla högar 

med färre än 45 kulor), för dovhjort (alla högar med minst 45 
kulor) och för vildsvin antal spillningar 

 vildsvinsbök inventerades som andel i % på en cirkulär yta om 100m2 
 kronskador inventerades som antal barkflängda granstammar på en 

cirkulär yta om 400 m2(radie 11.28 m) 
 fältskiktet inventerades på en cirkulär yta om 100m2 som täckningsgrad i 

% med uppskattad bladmassa och höjden mättes för 
o Blåbär, lingon, ljung, vass, skvattram, en, hallon, ormbunkar  
o För gräs+halvgräs gjordes ingen höjdmätning 

 betestryck på det träd av varje art 0.3-3.0 meter som stod närmaste ytans 
centrumpunkt. På alla arter (tall, vårtbjörk, glasbjörk, rönn, asp, sälg, ek, 
ask) förutom gran räknades samtliga skott och samtliga betade skott. 
Kvoten betade/samtliga skott anger bete i %. För gran räknades bara 
antalet betade skott. 

 ÄBIN utökad enligt Skogsstyrelsens instruktion för trädslagen tall, gran, 
glasbjörk, vårtbjörk, rönn, asp, sälg, ek 
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Resultat 

Rutnätet gav 394 potentiella provytor. Ytor som hamnade i vatten, på väg, i 
fastigheter, hägn eller på bearbetad/plöjd jordbruksmark uteslöts. Det gav att 323 
av ytorna kunde inventeras. För fem av dessa kunde inte fältskiktet, spillning eller 
bök av vildsvin inventeras då stormfällning av gran skedde den 2-3 april 2020. 

 

Bete 

Gran i beteshöjd fanns på 53% av ytorna. I genomsnitt hade 0.79 skott på varje 
gran betats.  

Art Tall Glasbjörk Vårtbjörk Rönn Ek Asp 

Andel ytor 
med… 

18%  
 

5% 
 

14% 
 

1%  
 

2%  7% 
 

Betestryck 
(Andel betade 
skott) 

23% 13% 6% 50% 41% 74% 

 

Nio stycken Äbinytor kunde mätas in. Äbin gav 27% betestryck på tall (n=21 
tallar), 7% på vårtbjörk (n=73) och gran 1% (n=88). En sälg hittades och den var 
toppskottsbetad. Lägsta mäthöjd i snitt 1.23 meter (min 0.3, max 3 meter). 

 

Fältskikt 

Art Blåbär Lingon Gräs Ljung 

Andel ytor 
med… 

41%  20%  60% 
 

1.6 %  
 

Uppskattad 
täckningsgrad 
på Barksätter 

7.2% 1.6% 18% 0.23% 

Höjd  9.2 cm 3.4 cm -  7.5 cm 

 

 

Spillning 

Art Älg 
 
(100m2) 

Kron 
 
(100m2) 

Under 45 
(”rådjur”) 
(10m2) 

Över 45 
(”dovhjort”) 
(10m2) 

Vildsvin 
 
(10m2) 

Andel av 
ytor med 
spillning 

5%  
(n=6) 

28%  
(n=92) 

8%  
(n=26) 

31%  
(n=101) 

4% 
(n=14) 
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Antal 
högar i 
snitt 

0.08 
 

0.58 0.14 0.56 0.06 

Max högar 4 19 14 11 4 

 

Bök och kronskador 

Vildsvinsbök hittades i 120 av ytorna; böket motsvarande 3% av arealen. 
Kronskador på främst gran hittades i 72 av ytorna (400m2 ytor). I snitt var det 0.5 
skadade stammar per yta av kronhjort men med stora regionala variationer. 
Maximalt 13 skadade stammar hittades i en yta. 
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