
 
Älgen rör sig längs skogsbrynet och sträcker sig efter rönn och Salixskott. Med stabil tillgång 
till foder i landskapet under och mellan år minskar man problemen med betesskador. 
 

Integrerat vilt- & skogsbruk 
Framgångsrik viltvård bygger i stor utsträckning på att man arbetar med viltets livsmiljöer. 
En central tanke inom modern viltförvaltning är därför samplanering av jordbruk, skogsbruk 
och viltförvaltning. Ett miljöanpassat jord- och skogsbruk skapar grundförutsättningarna för 
viltstammarna och viltförvaltningen. Värdet av olika landskapselement kan sedan förstärkas 
genom olika viltvårdsåtgärder. Genom att skapa de miljöer viltet behöver, och en infrastruktur 
för viltets rörelser mellan viltanpassade områden, är det möjligt att styra viltet i landskapet. 
Därmed kan man också minska viltets utnyttjande av sådana miljöer där det kan orsaka skada. 
Man kan också aktivt locka viltet till de miljöer man skapat för dem, exempelvis med 
saltstenar och utfodring. För att förstärka den lockande effekten bör man se till att förlägga 
viltanpassade miljöer till de delar av landskapet där risken för störning från mänskliga 
aktiviteter är minst. 
 
Betestrycket är en funktion både av antalet betande djur och av tillgången på foder. Mängden 
tillgängligt foder påverkar intressant nog mängden betesskador mer än antalet klövvilt gör. 
Många av skötselmetoderna inom dagens skogsbruk minskar tillgången på foder i landskapet 
och koncentrerar fodret till föryngringsytorna, där man helst inte vill ha viltet. För att skapa en 
bra avvägning mellan viltstammarnas storlek och produktionsintressena i skogen är det viktigt 
att man både anpassar avskjutningen och arbetar aktivt för att skapa en stabil foderresurs för 
viltet. 
 
Den hänsyn som man enligt skogsvårdslagen skall ta inom skogsbruket ger viktiga 
grundförutsättningar för viltvården i skogslandskapet. Lämnar man flerskiktade, 
lövdominerade kantzoner längs vatten- och fuktdrag har man skapat perfekta förutsättningar 
för viltet. Eftersom bäckar och kärr bildar ett nätverk i skogen får man även en infrastruktur 
av mindre intensivt brukad skogsmark med stora inslag av löv och ett bibehållet buskskikt. 
Skötselrekommendationerna för skogsbryn ser ut på samma sätt och man binder därmed 
samman brynen med de viltanpassade kantzonerna mot vatten- och fuktdrag. 
 
Arbetet med kant- och brynzoner skapar tillgång till en stabil födoresurs i områden där viltet 
kan röra sig och även kan finna vatten och skydd. Genom att försöka styra viltet till de delar 



av landskapet som delvis avsatts för naturvårdsåtgärder, så kan man minska konflikterna 
mellan viltförvaltningen och produktionsintressena. En framgångsrik viltförvaltning 
integrerad med skogsproduktionen är beroende av att företrädare för jägarkåren och 
skogsbruket arbetar gemensamt för att skapa en stabil tillgång till foder och viltstammar som 
står i balans till fodertillgången. Samarbete om skötseln av kant- och brynzonerna är en bra 
utgångspunkt för en gemensam målsättning om inriktningen på markanvändning, 
viltförvaltning och naturvård. Viltåkrar, foderskapande åtgärder i kraftledningsgator och 
utfodring kan ytterligare öka tillgången till foder och minska betestrycket på 
produktionsskogen. 
 
Effekter på biologisk mångfald 
Födosökande klövdjur påverkar sin omgivning på en rad sätt. Genom betning i fält-, busk- 
och trädskiktet påverkas de betade växtindividerna, artsammansättningen och 
vegetationsstrukturen samtidigt. Det ger i sin tur en inverkan på ljusförhållandena och 
luftfuktigheten, främst i mark och fältskiktet. Även mikroklimatet på stammar och grenar 
påverkas dock. Trampande och eventuellt bökande påverkar markskiktets struktur, och skapar 
tillgång till ytor där tidiga successionsarter kan etablera sig genom fröspridning. Samtidigt 
sker detta på bekostnad av sena successionsarter. Om vegetationsstrukturen samtidigt ändrats 
finns dessutom ofta bättre ljusförhållanden för sådana arter som specialiserat sig på att 
utnyttja miljöer som nyligen störts. Intensivt bete av älg har visat sig minska såväl mängden 
tillgängligt kväve som mängden kol som frigörs i marken genom nedbrytning. Förklaringen 
till detta är att dels att älgens selektiva bete ger en större andel gran och mindre löv i 
bestånden, dels att mängden lövförna blir mindre. Effekterna är mindre i mer produktiva 
områden, där lövträdens snabba tillväxt kan kompensera för effekterna av betningen. Vid 
medelhårda betestryck får man till och med en större mängd lövförna än vid låga betestryck, 
eftersom de betade växterna satsar mer på tillväxt för att kompensera för förlusten av 
bladmassa. 
 
Det finns flera utländska studier som visar att intensivt bete från klövvilt gynnar gräs på 
bekostnad av mer smakliga örter i fältskiktet. I Skandinavien har man framför allt fokuserat 
på effekter av kvistbete (browsing), eftersom våra hjortdjur är kvalitetsbetare och vi saknar 
hjortvilt som huvudsakligen är betare (grazers). Dessutom står ofta skadorna på trädslag som 
är intressanta för skogsbruket i fokus, vilket gör att studierna tar upp vedartad växtlighet. Ur 
ett mångfaldsperspektiv är dock självfallet även bete i fältskiktet intressant. I Norge har man 
visat att förekomsten av skalbaggar är större i områden där bärriset betats hårdare av älg, och 
att artrikedomen är störst vid medelhög betningsintensitet. Genom att bärriset betas medelhårt 
får man ett mer varierat fältskikt, där både arter som trivs i torra, solbelysta miljöer och de 
som föredrar fuktig miljö i skugga förekommer. Man har även funnit liknande resultat för 
effekter av renbete på i första hand lavar, där medelhårt betade ytor både höll fler arter och 
individer av skalbaggar än obetade eller hårt betade. Även bete från kronhjort på blåbärsris 
påverkar artsammansättningen och mängden skalbaggar, men här verkar inte artrikedomen 
öka även om det är andra arter som förekommer i de betade områdena och det finns fler 
individer av varje art. Vidare har man visat på större diversitet av bladlöss på betade än på 
obetade tallar.  
 
Tidigare har man huvudsakligen fokuserat på att undersöka områden med ett starkt betestryck, 
och där visat på negativa effekter av kvistbetning. Modern forskning utförd i olika typer av 
miljöer och under olika betestryck ger en annan bild. Generellt kan man säga att medelhårda 
betestryck oftast ger störst biologisk mångfald, i enlighet med vad som brukar kallas ”the 
intermediate disturbance hypothesis”. Hur stora klövviltstammar som ger ett medelhårt 



betestryck bestäms av tillgången på foder. ”Normala” svenska älgtätheter på c:a 10 älgar per 
1000 ha ger dock bara i undantagsfall tätheter som resulterar i betestryck som är så höga att de 
medför negativa effekter ur naturvårdssynpunkt. De älgtätheter man strävar efter inom den 
svenska älgförvaltningen överensstämmer därmed normalt med vad man bör eftersträva för att 
skapa ett betestryck som maximerar biologiska mångfalden. 
 
Föryngring av triviallöv 
I Skandinavien är det huvudsakligen svårigheterna att få starkt föredragna lövträd, som asp, 
sälg och rönn att rekrytera som lyfts fram som problematisk. Den huvudsakliga anledningen 
till att man inte finner trädbildande individer av dessa trädslag är dock inriktningen på 
skogsbruket, inte klövviltsbetet. 
  
Rönn är ett ljusälskande och lågvuxet trädslag. I forna tiders skogar betade kor, får och getter, 
samtidigt som man plockhögg för att få timmer och ved. Därmed skapades luckiga bestånd, 
som erbjöd goda förutsättningar för den konkurrenssvaga rönnen. Eftersom gränsen mellan 
det öppna landskapet och skogen var mer flytande än idag, så fanns därmed trädbildande 
rönnar ofta inne i skogen. I en modern, tät och jämförelsevis mörk produktionsskog 
konkurreras rönnen däremot normalt ut, om man inte aktivt friställer stammarna. Idag finner 
vi därför ofta bara trädbildande rönnar i skogsbrynen och på åkerholmar. 
 
Rönn är bland det bästa älgen vet. Rönnen betas därför hårt när den etablerat sig på 
föryngringsytor och i bryn.  Snart får dock de rönnar som råkar stå i buskage eller nära 
stammar av mindre smakliga trädslag ett fysiskt betesskydd av dessa naturliga amträd. Det är 
slående hur många undertryckta rönnar man hittar i igenvuxna bryn om man bara tittar efter! 
Den uppmärksamme som arbetar manuellt kan därmed lätt röja eller gallra fram dem. 
Förutom att vara älgens favoritfoder, så är bären viktiga för många fåglar på hösten och 
vintern. Många insekter är också knutna till gamla rönnar, vilket gör trädbärande rönnar 
viktiga för att bevara den biologiska mångfalden. Det är alltså mycket angeläget att vi 
försöker gynna rönnen. 
 
Det enda som krävs för att få rekrytering av trädbildande individer är att man röjer eller 
gallrar fram stammarna vid rätt tidpunkt. Man måste dock vänta längre än man skulle göra vid 
en normal förstaröjning. Friställer man gängliga rönnar tidigt, så kommer de närmast ofelbart 
att knäckas av älgen. Istället bör man vänta till stammarna blivit tillräckligt grova för att inte 
längre vara intressanta. Man kan också välja att skydda stammarna genom att lägga upp ris 
och röjda stammar runt dem. Hjortviltet kliver ogärna in i rishögar, eftersom de då får svårare 
att undkomma eventuella rovdjur. På så sätt kan man skydda såväl rönn och asp, som olika 
Salix-arter inklusive sälg. 
 
Man kan tillämpa samma resonemang och skötsel för sälg, som för rönn. Aspen är om möjligt 
ännu enklare, eftersom aspuppslag från en och samma genetiska individ ofta växer mycket tätt 
och individen därmed ”skyddar sig själv”. Genom att lämna täta ”aspfickor” som får 
självgallras till stammarna med god marginal fått skorpbark och inte längre kan knäckas 
föryngrar man enkelt asp. Friställer man enstaka, unga aspar är däremot risken stor att man 
inte får trädbildande individer på sikt. 
 
För att slå vakt om den trädburna mångfalden behövs inte många trädbildande individer per 
hektar, vilket innebär att kostnaderna för en anpassad skötsel för att gynna triviallöv är 
förhållandevis små. Oavsett detta är det alltså inte klövviltet som är anledningen till minskad 
rekrytering av trädbildande triviallöv inne i skogen, utan bristande konkurrensförmåga om 



stammarna inte friställs. I skogsbrynet har vi 
för dessa både viktiga och vackra trädslag.
 

I det här brynet har den rönn som etablerat
smakliga björken. De fristående rönnar som står runt omkring har däremot
betats hårt. Snart har björken tjänat ut sin roll som amträd. När den tas ner, så kan rönnen 
bilda ett träd.  

I skogsbrynet har vi dock alla förutsättningar att enkelt skapa plats 
viktiga och vackra trädslag. 

ynet har den rönn som etablerat sig nära en björk fått fysiskt skydd av den mindre 
smakliga björken. De fristående rönnar som står runt omkring har däremot
betats hårt. Snart har björken tjänat ut sin roll som amträd. När den tas ner, så kan rönnen 
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Här är ett typiskt exempel på en kraftigt undertryckt rönn, som det ofta finns gott om långt in i 
skogsbrynen.
 
 



 
 
 
Samma rönn ett år efter att den gallrats fram. Här har ris och röjda stammar använts för att 
skydda den friställda och ännu så länge gängliga rönnen från älgen. 
 


