
Skogsskötsel för minskade
betesskador

Märtha Wallgren

Skogforsk

Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU



Några begrepp

Viltanpassad
skogsskötsel

Foderproducerande
åtgärder

Konventionell
skogsskötsel

Viltstammarnas
storlek

≠



Viltanpassad skogsskötsel



Markberedning

• Lyckosam/snabb etablering

• Minskad konkurrens

• Mindre risk för snytbagge

• Ökad vattentillgång och
näringstillförsel

• Gynnar foderarter som tall, lövsly
och en del örter

• Blåbär minskar:

(Jönsson 2016)

Bra förutsättningar
för lyckad föryngring





Föryngring av tall

Snabb etablering, snabb tillväxt => snabbt växa ur beteshöjd

• Plantering ger ”flygande start” 

• Självföryngrade tallplantor lägre ”smaklighet”

• Självföryngring och sådd ger högre planttäthet

(om de lyckas)

(Bergström & Bergqvist 1997)



Betydelsen av mycket tall

Lägre % tallar blir skadade

Högre antal tallar blir skadade



Röjningsråd tallbestånd

Spara RASE

Hög stamtäthet
av tall

Spara betade
stammar

Undvik
luckighet Knä-, midje-

röjning

Låt inte björk
övertoppa tall



Relaterad forskning –
samband skador på ungtall

(Wallgren et al 2013)

(Bergqvist et al. 2013)

Produktivitet

Mängd älg

Mängd tall

Mängd löv



Relaterad forskning –
samband skador på ungtall

(Bergqvist et al. 2013)



Trädslagsblandning

(Härkönen 1998) 

(Härkönen et al 1998) 

Röjt Oröjt

Tall V.björk G.björk Rönn Asp Salix Al   En

Lövröjning eller inte: 
ingen påverkan på
tallkonsumtion

Bete på tall ökade med 
ökande täthet av löv



Skogliga variabler som påverkar skador i ungskog



Viltanpassad röjning

Avvägning mellan att ge de framtida huvudstammarna en konkurrensfördel
gentemot övrig vegetation och att inte ta bort alternativt foder för betande vilt

Hänsyn till den situation som råder vad gäller viltfoderutbud och betestryck i
närområdet



Hård röjning (1500 st/ha)

+   snabb tillväxt för tallarna
+   mycket ljus -> foderuppslag

- lite tallfoder
- lite alternativt foder (löv) 
- få tallar (potentiell risk)



Konventionell röjning (2500 st/ha)

+   bra utvecklingspotential för tallarna
+   tillräckligt ljus -> foderuppslag

- lite tallfoder
- lite alternativt foder (löv) 
- få tallar (potentiell risk)



(Senarelagd) viltanpassad röjning

+   mycket tallfoder
+   många tallar (riskspridning)
+   alternativt foder (löv)

- hög konkurrens
- fältskikt kan missgynnas

(4-5 m höjd)



Kan man röja fram en oskadad tallskog?

1. landskap 2. bestånd

3. plats / 
enskilda träd

NEJ NEJ

VISSA 
MÖJLIGHETER

(Wallgren et al. 2013)



Mest kvistfoder i ung skog

Bergqvist et al. 2018
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Konsumtion av kvistfoder
i skogsmark
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Älgarna hämtar lika mycket
kvistfoder i äldre skog som i ungskog,

men ungskog utgör en mindre areal:
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Skötsel av äldre skog viktig

Foto: Emelie Fredriksson



Mörka skogar -> lite foder



Gallring och avverkning

• Frilagda toppar och grenar i högar - ett sätt att erbjuda viltet
foder utanför ungskogen

• Exponeringstiden viktig (höst/förvinter bättre än senvinter)

(Ericsson et al. 2013)
(Henrik von Hofsten)



Skogsskötsel, foder och ekonomin

(Ullén 2015)



Påverkan på foderutbudet

• Storskaligt:
• Trakthyggesbruk

• Ståndortsanpassning

• Blandskogar

• Skogsskötsel

Småskaligt:
• Lämna lövsly i kantzoner, impediment… 
• Utnyttja kraftledningsgator
• Viltåkrar
• Viltvatten
• m.m.



Foderskapande i praktiken



Foderproducerande yta i
vägkanter och kraftledningsgator

(Sveriges officiella statistik)(Jordbruksverket Rapport 2012:36)



Utfodring kan ge oväntade och oönskade 
förändringar i betesbeteende

Sidoskottsbete 
på gran vid 
utfodringsstation 
i Norge



Olika strategier för olika delar av landet

Västra Götaland Norrbotten



Tack!


