
Viltvård är åtgärder som vi jägare
bedriver för att hjälpa allt vilt.
Vanligtvis inriktar vi oss på viltarter
som ger utbyte i form av kött eller
skinn, men i de flesta fall kommer
insatserna många andra arter till
nytta. Med rätt viltvårdsåtgärder i
tillräcklig omfattning kan vi jägare
avsevärt öka såväl antalet arter som
antalet individer av respektive art
inom ett område.

AV HANS GEIBRINK & ANDERS PETTERSSON (ILLUSTRATION)
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markens viltbärande förmåga som en
tunna fylld med vatten, där tunnan är bio-
topen och vattnet är viltet, så är det
logiskt att den lägsta ribban bestämmer
hur mycket vatten som ryms i tunnan.
Varje faktor som påverkar viltet kan
sägas vara en sådan ribba. Det finns 
vissa faktorer som vi inte kan påverka,
till exempel klimat, bonitet med mera.
Men vi kan minska dessa faktorers nega-
tiva effekter på viltet.

När man ska inleda viltvårdsarbetet på
den egna marken är det klokt att ha tunn-
an i tankarna, försöka bestämma vilka
ribbor som är lägst, och sedan börja med
att åtgärda dessa genom att antingen ta
bort den negativa faktorn eller begränsa
dess effekt. 

Ett exempel på detta är predation (rov-
viltets påverkan). Rovvilttrycket har stor
betydelse för viltstammarna. Vi kan
minska effekten genom organiserad fäll-
fångst och rovviltjakt, men utöver det

kan vi genom att skapa skydd ytter-
ligare förbättra situationen. �

Den natur vi ser runt omkring oss idag
är inte ”naturlig”, utan starkt påverkad
av oss människor. 

En av människor orörd natur är varie-
rad med många trädslag i olika åldrar och
flera vegetationstyper, allt inom ett
begränsat område, en miljö vårt vilt är
anpassat till. 

Miljön vi människor har skapat under
de senaste århundradena ser helt annor-
lunda ut; den är ensartad, ett eller ett fåtal
trädslag dominerar för att skogsbruket vill
ha det så. Vegetationstyperna är också få
på grund av utdikningsprojekt, skogs-
gödsling, besprutning av löv, med mera. 

Dessa miljöer kan tilltala en viss vilt-
art under en kort tid, men på det stora
hela är monokulturerna vilt- och art-
fattiga. 

En viktig målsättning i viltvårds-
arbetet är därför att skapa ett variations-
rikt landskap. Ett område med många

kantzoner är också ett områ-
de där viltet trivs.

Om man ser

Våra viltarter är i de flesta fall
mycket väl anpassade till vårt
klimat. De är dessutom
ofta specialiserade så
att de trivs bäst i en
viss typ av biotop
och/eller när
vegetationen
befinner sig i en 
viss ålder.

Det här innebär
att om vi ska inrikta
våra viltvårdsåtgärder
mot en eller flera
viltarter är det
viktigt att veta vilka
speciella krav de har
på sin livsmiljö. Detta
kan du lära dig mer
om i bland annat
Jägareförbundets
artmonografier
som kan beställas på
0150-135 63.

FOTO: MATTIAS KOVACIC FOTO:TERO NIEMI FOTO: CONNY LUNDSTRÖM

Lär känna viltet
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Titta noga på bilden.
Man skulle kunna kalla
den här marken för en
optimal viltmiljö. En
optimal miljö, men inte
en utopi. Den som är
beredd att lägga ner
lite arbete kan göra
mycket för att för-
bättra viltets förut-
sättningar. Och till-
sammans kan jägarna 
i de flesta jaktlag
skapa idealiska för-
hållanden för viltet på
den egna jaktmarken.
Gör det tillsammans
med barn och vänner
så går arbetet fortare
och blir roligare. Eller
varför inte ta hjälp av
en skolklass? Viltvården
kanske blir inkörsport
till jakt- och natur-
intresse för nästa
generation.36
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1. Videsticklingar (sidan 45)

2. Saltsten (sidan 46)

3. Hargolv (sidan 39)

4. Viltåker (sidan 38)

5. Vinterhässja (sidan 38)

6. Lövhässja (sidan 43)

7. Rävfälla

8. Kallkälla (sidan 49)

9. Grävlingfälla

10. Barkning av asp (sidan 42)

11. Förra vinterns aspfällning

(sidan 42)

12. Minkspärr

13. Svedjebränning (sidan 40)

14. Sådd i aska (sidan 41)

15. Föryngringshuggning 

(sidan 45)

16. Toppning av gran (sidan 39)

17. Toppning av tall (sidan 43)

18. Saltning av asp (sidan 47)

19. Igenläggning av diken 

(sidan 48)

20. Sotspridning (sidan 41)

21. Grusbackval (sidan 49)

22. Stockfälla för mård

23. Minkfälla
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Grundtanken med vilt-
åkern är att ge viltet
näringsrikt foder, fram-
för allt under perioder
när djuren har svårt att
hitta naturlig mat, i
första hand sent på
hösten och tidigt på
våren.

AV HANS GEIBRINK

Har man möjlighet att välja plats för
viltåkern är det ideala att den ligger i en
sydsluttning, att jorden är näringsrik och
att läget är avskilt så att viltet inte störs
i onödan. Går det dessutom en traktor-
väg fram till viltåkern är det perfekt.

När man väljer grödor för viltåkern är
det enkla och funktionella det bästa. Välj
grödor som räcker länge och som är när-
ingsrika och lättsmälta. Efter svältperi-
oden som vintern utgör är detta en förut-
sättning för en fungerande viltåker.

Under hösten bör grödorna bidra till
fettansättning för att öka viltets möjlig-
heter att klara vintern.

Viltåkern ska bearbetas på samma sätt
som en vanlig åker. Den ska plöjas, har-
vas, gödslas och sås. När det gäller göds-
lingen kan man fråga en lantbrukare i
trakten om råd för lämplig gödselgiva.

Första året är det lämpligt att så havre
eller vete med insådd av klöver.

Klövern har förmågan att hålla sig
grön längre in på hösten som insådd.
Sedan skördas klövervallen som vanligt,
det foder som slås av kan, om det finns
möjlighet, torkas och ladas eller sättas
upp i vinterhässjor. Det är bra om man

på samma åker har olika åldrar på olika
delar av viltåkern så att det alltid finns en
tillgänglig klövervall.

För att tidigt få snöfritt på hela eller
delar av klövervallen kan man med 
fördel sprida sot över åkern i slutet av
vintern.

Många förknippar viltåkern med

fodermärgkål. Nackdelarna med denna
gröda är att viltet lätt får magbesvär, 
diarréer, vilket tar ner konditionen hos
djuren. Dessutom ger fodermärgkålen
inget foder under våren när det behövs
som bäst. Däremot har kålväxterna en
stark dragningskraft på framför allt klöv-
viltet under jaktsäsongen. �38
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Viltåkern ger näring
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Hargolvet under byggnad. Det bör vara cirka
tre till fyra meter
i fyrkant och
mellanrummet
mellan mark och
golv bör inte
överstiga 25
centimeter.

Första
året är det

lämpligt att
så havre eller

vete med in-
sådd av klöver

på viltåkern.
Klövern har för-

mågan att hålla sig
grön längre in på

hösten som insådd.
Det är bra om man på

samma åker har olika
åldrar på olika delar så

att det alltid finns en till-
gänglig klövervall. �
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Toppning av gran
Toppning av gran görs för att öka till-
gången på skydd för småviltet. God till-
gång på skydd är alltid och överallt av stor
betydelse för småviltet, särskilt i områ-
den med mycket rovdjur och rovfåglar. 

Speciellt viktigt är det att skapa skydd
i områden som nyttjas för fodersök, och
i områden där viltet föder fram sina 
ungar/kycklingar. 

Toppningen görs i samband med röj-
ning av granbestånd eller i samband med
röjning av kraftledningsgator. Unga gran-
ar kapas på cirka 1–1,5 meters höjd. �

Syftet med hargolven är framförallt
att ge haren, men även annat småvilt,
skydd från predatorer som räv och
kråkfågel men också att vara ett skydd
mot väder och vind.

Bilderna visar hur man bygger ett
hargolv som bör vara cirka tre till fyra
meter i fyrkant. Det är viktigt att mell-
anrummet mellan mark och golv inte
överstiger 25 centimeter, helst bör det
vara något lägre och i varierande höjd.
I annat fall fungerar inte golvet som
skydd mot exempelvis räv.

Hargolven placeras lämpligtvis i
anslutning till platser som är välbe-

sökta av harar, det vill säga viltåkrar,
utfodringsplatser, inägor eller andra
attraktiva platser. 

För att åtgärden ska fungera väl bör
hargolven byggas i grupper med
tre–fyra golv i varje, för att hararna
ska ha flera alternativa skydd om de
överraskas av rovvilt. �

ILLUSTRATIONER:ANDERS PETTERSSON

God tillgång på skydd är alltid och
överallt av stor betydelse för små-
viltet. Toppade granar ger bra skydd.

Hargolv ger skydd

1–1,5 m
eter.

5/ tema  02-04-08  09.01  Sida 39



40
(364)

Branden är den mest ur-
sprungliga viltvårds-
åtgärden. Branden är 
den faktor som genom
historien har skapat mest
nya, viltvänliga biotoper.
Bränning är också en 
metod som viltvårdaren
med fördel kan använda
för att förbättra viltets
förhållanden på den 
egna marken.

AV HANS GEIBRINK

Bränning är en metod som viltvårdaren
måste hantera med allra största försik-
tighet. Det gäller att inte ta några som
helst risker så att elden ”går en ur hand”.

Det är normalt sett säkrast att kombi-
nera bränningen med sotspridning på
snön, så att de områden som ska brännas
omgärdas av snö. Grövre virke, som till
exempel vindfällen, måste tas bort eller
täckas med snö före bränningen. Det-
samma gäller för tjärstubbar och
myrstackar.  

Bränning kan också utföras på en
gammal inäga som då bränns av tidigt
på våren. Bränningen görs i medvind,
vilket normalt innebär att det blir en yt-
lig bränning, en svedjebränning. 

I och med att bränningen bara påver-
kar vegetationen ovan mark blir resulta-
tet att  vegetationen som etablerat sig se-
dan tidigare gödslas och den nya vegeta-
tionen blir frodigare och begärligare för
viltet. Effekten av bränningen blir dess-
utom kvar under ett antal år. 

TEMA Vi l tvård i  skogs landskapet

Elden gynnar viltet
FOTO: ÅSA OLSSON
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Våren, innan snön har tinat bort, är den svåraste
tiden för viltet. Fodertillgången är då som minst och
samtidigt är viltets fettreserver ofta på upphällning.
Till detta kommer att honorna snart ska föda sina
ungar eller lägga sina ägg och därför behöver ener-
girik föda.

Det är svårt att förkorta vintern, men det finns ett
sätt för oss att skynda på snösmältningen och ge
viltet tillgång till näringsrikt foder tidigare under
våren – sotspridning!

Under sommaren väljer man ut lämpliga platser
för sotspridning, platserna markeras på kartan och
i terrängen.

Lämpliga platser är öppna, solexponerade områ-
den. Områden med god tillgång på blåbärsris eller
tuvdun, myrkanter, områden i anslutning till tjä-
derspelplatser samt i övriga områden man vet nytt-
jas av viltet under vår och försommar.

Själva sotspridningen utförs under februari–

En annan effekt är att sotet i det brända
området ”drar till sig” värme under våren
och det brända området får därför en rik-
ligare förekomst av insekter än omkring-
liggande marker, vilket attraherar många
viltarter.

Bränning kan också användas på lämp-
liga områden i skogsterrängen. Kråkbär är
till exempel en art som få viltarter nyttjar.

Väljer man att bränna ett område där
kråkbärsris dominerar, resulterar det
normalt i att en annan för viltet begär-
ligare växtart tar över, exempelvis blå-
bär eller olika örtväxter. Bränning på
kråkbärsrismarker med undertryckta
blåbär ger oftast ett bra resultat.

Om inte syftet med bränningen är
att i första hand gynna befintliga

växtarter, kan man så i 
askan. Då väntar man tills
askan är kall och sår sedan
exempelvis havre. För att
få bästa resultat bör sådden
räfsas ner i askan. �

41
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ILLUSTRATIONER:ANDERS PETTERSSON

Det går utmärkt att
så exempelvis havre i
den kalla askan efter
en bränning. 

För att ge viltet tillgång till foder tidigare på våren kan
man sprida sot, kimrök eller torvströ på snön.

Sot förkortar vintern

Branden är den mest ursprungliga
viltvårdsåtgärden och bränning är
också en metod som viltvårdaren kan
använda för att förbättra viltets
förhållanden på den egna marken. 

mars, gärna en blåsig dag. Lämpligt är att använda snöskoter med
kälke, varvid en person kör skotern sakta framåt medan en annan
står på kälken och med en spade kastar upp askan i luften och
låter vinden sprida ut den över snön.

Har man inte tillgång till torr aska uppnås samma effekt med
kimrök eller torvströ. �
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TEMA Vi l tvård i  skogs landskapet

Ordna foder till vintern

Finns det inom jaktområdet aspbe-
stånd som växer på näringsrika marker,
helst i syd- eller västlägen, har man en
värdefull foderreserv under hårda vint-
rar. Asparna ger, om de fälls under vår-
vintern, ett högkvalitativt foder i form
av näringsrik bark, knoppar och kvistar.

Växer aspen på näringsfattiga marker
kan en övergödsling under försomma-
ren ge en mycket positiv effekt på när-
ingsinnehållet.

Man kan också genom att under som-
maren ringbarka asparna som ska fällas
under vintern avsevärt höja deras när-
ingsvärde. Ringbarkningen förhindrar
uttransporten av näringsämnen från
blad och stam till rotsystemet, det vill
säga näringen stannar kvar ovan jord.
Däremot medför ringbark-
ningen inget hinder för upp-
transport av näring under vår,
sommar och höst. �

När man ringbarkar är det viktigt att ta bort all bark runt 
trädet. Det medför inget hinder för trädet att transportera 

upp näring till bladverket, däremot stoppar det möjligheten 
för trädet att transportera ner näring till rotsystemet.

Tillgången på vinterfoder är ofta en
begränsande faktor för en viltpopulation.
Begränsningen gäller inte enbart mängden
av tillgängligt foder utan också tillgången
på foder av bra kvalitet.

Aspfällning

AV HANS GEIBRINK
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et börja nyttja lövet under kommande vinter. Bästa resul-
tatet får man dock om lövbuntarna förvaras under tak, i
exempelvis en lada, efter att det har torkat. 

I områden där det finns ren är det i det närmaste ett
krav att lövbuntarna förvaras under tak efter att de tor-
kat och sedan portioneras ut
under vintern. Annars
hinner renarna äta slut
på lövet innan viltet
hinner börja nyttja
det. �
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Toppning av tall
Hur gärna vi än skulle vilja, går det inte att komma ifrån att tallen är en vik-
tig del av älgens vinterföda. Älgens bete på tall är också den faktor som fram-
för allt avgör hur stor älgstammen tillåts vara.

Genom att toppkapa tallar inom älgens vinterbetesområden är det möj-
ligt att öka tillgången på vinterbete. Till viss del går det också att styra
över älgens tallbete från planteringar man vill skydda eftersom de topp-
ade tallarna, liksom tidigare betade tallar, är begärligare för älgen.

Toppningen kan utföras antingen i samband med röjning av ett tallbe-
stånd eller i en kraftledningsgata. Tallarna kapas på cirka 1,5–3 meters
höjd, levande kvistvarv måste finnas under kapstället och helst så mycket
som 2/3 av den totala barrmassan. 

I en kraftledningsgata, där alla tallar toppats, kan effekten av åtgärden för-
stärkas ytterligare genom att området gödslas med någon typ av fullgödsel. �

Lövslåtter ger med en måttlig arbetsinsats stora mängder
högkvalitativt vinterfoder till framför allt rådjur. 

För att få högsta möjliga kvalitet på fodret bör slåttern
utföras under veckorna runt midsommar i norra Sverige,
något tidigare längre söderut.

Själva slåttern går till så att man hugger sly och klena stam-
mar av vide, björk eller asp och drar ihop det till den plats
där man tänker hässja det. Där binds slyet och kvistarna sam-
man i buntar som sedan läggs eller hängs upp för torkning.

Om man så vill kan man sedan lämna hässjan och låta vilt-

Toppa tallar – för älgens, 
och skogens, skull.

Lövslåtter

Olika typer av lövhässjor. Lövslåtter
kan ge stora mängder högkvalitativt
vinterfoder till framför allt rådjur.

ILLUSTRATIONER:ANDERS PETTERSSON

1,5–3 m
eter.
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TEMA Vi l tvård i  skogs landskapet

Vide 
– en betydelsefull viltväxt

Många viltarter har under alla årstider ett förhållande till vide.
Genom att på olika sätt öka videproduktionen kan vi bidra till
att markens viltproducerande förmåga höjs avsevärt.
Enbart det faktum att älgen gärna betar näringsrika årsskott
från vide vintertid borde få markägare att aktivt bidra till en
ökad nyetablering av vide.

AV HANS GEIBRINK

FOTO: CONNY LUNDSTRÖM
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Enklast och bäst är att under senhöst-
en eller under tidig vår, före lövsprick-
ningen, skära egna sticklingar. Då får
man vide som är anpassat till det lokala
klimatet och som fungerar bäst. 

Det går också att köpa odlat, snabb-
växande vide, som är mycket attraktivt
för viltet, men som kan ha svårt att klara
den kommande vintern. 

Om du tar sticklingar själv skär du 
dessa från fjolårsskott. Sticklingarna bör
vara minst 20 centimeter långa. Bunta
sedan ihop sticklingarna och förvara dem

fuktigt och svalt tills de ska plan-
teras. Under lagringen ska stick-
lingarna förvaras så att det som är
upp på sticklingen ska stå uppåt 
– titta på knopparna.

När tjälen har gått ur marken är
det dags att plantera. Välj goda,

näringsrika marker som har hög vatten-
hållande förmåga. Ph-värdet ska ligga
över 5,5 annars måste marken kalkas.

Sticklingen sticks ner i marken så att
cirka en tredjedel av dess längd sticker
upp. Sticklingarna sätts lämpligen i
grupper. 

Vad som kan vara en svårighet är en
alltför riklig gräsväxt. För att stickling-
en ska få utrymme att växa upp och 
sätta blad krävs ett visst utrymme.  Det
kan därför vara nödvändigt att hålla efter
gräset under den första tiden för att inte
sticklingarna ska kvävas.

När sticklingarna har kommit igång
och börjat växa kan det vara lämpligt att
gödsla området varsamt. Om man göds-
lar för frikostigt kan det resultera i en så
hård betning att sticklingarna betas
ihjäl. �

Genom att kapa ner hårt betade eller
överåriga videbestånd, eller bestånd
som vuxit ur betningsbar höjd, ökas till-
gången på näringsrikt foder för fram-
för allt älg och hare.

När det är fråga om mindre områ-
den kan hela området kapas ner på en
gång, handlar det om större bestånd är
det lämpligt att dela upp föryngrings-
huggningen på flera år och därmed
skapa en åldersvariation i videområdet.

Videt kapas på cirka 0,5–1 meters
höjd. Lämpligaste tidpunkten att utföra
åtgärden är under vårvintern på skare eller
frusen mark.

Något år efter föryngringshuggningen kan åtgärden förstärkas genom att området gödslas med fullgödsel. �

Föryngringshuggningen görs
enklast på vårskaren.

ILLUSTRATIONER:ANDERS PETTERSSON

Föryngring av vide

Sticklingarna sticks ner två tredjedelar 
i marken och med cirka 70 centimeters
mellanrum. Plantera gärna i grupper 
om sju, åtta stycken med cirka tre meters
mellanrum.

Plantering av vide

Skär till
dina egna

videsticklingar
under senhösten

eller tidig vår.
Bunta ihop dem och

förvara dem fuktigt
och svalt.

70 centimeter
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Uppe på den
kapade stammen
slår man i en pinne
som ska hålla sten-
en på plats. Pinnen
kan vara av järn, men
bäst blir det faktiskt om
man använder en lagom grov granstam
eller gren (gärna senvuxet, det vill säga
har tätt mellan årsringarna).

Regn och luftfuktighet får därefter
saltet att rinna ner längs stammen där
viltet kan tillgodogöra sig det genom att
slicka på stammen eller äta den saltmätt-
ade jorden under stenen. �

Salt är mycket begärligt för många viltarter. Det
finns olika uppfattningar om hur viktiga saltstenar är
för det vilda, men som trivselfaktor har de i alla fall
en uppgift att fylla.

Hur många saltstenar som bör finnas
på en jaktmark beror på flera faktorer:
vilttäthet, tillgång på vatten, vägar, jakt-
markens storlek, med mera. Men två till
fyra stenar per 1 000 hektar är ett bra mått
och fler än åtta till tio stenar torde sällan
vara nödvändigt. 

Så här gör du: Ett lövträd kapas på
1,8–2 meters höjd (något högre i områ-
den där det vintertid finns renflockar). 

Vid kapstället bör stammen vara cirka
20 centimeter i diameter (hela saltstenen
bör kunna ligga på stammen). Genom att
barka stammen förlängs livslängden på
saltstenen högst väsentligt. 46

(370)

Det finns olika
uppfattningar om hur
viktiga saltstenar är för
det vilda. Hur det än må
vara med den saken är
det klart att salt är
mycket begärligt för
många viltarter.
Saltstenen är därför en
trivselfaktor att räkna
med, förutom att den
ger viltet tillgång till
mineraler.

AV HANS GEIBRINK

Haren besöker saltstenen under hela
året, medan klövviltet verkar vara mest
intresserat under senvinter och under
barmarkstid. Saltstenen bör därför kon-
trolleras första gången tidigt på våren
och därefter med jämna mellanrum
under sommar och höst.

När man ska göra i ordning saltstenar
är det i områden med mycket snö prak-
tiskt att göra det under vintern med hjälp
av snöskoter. Då underlättar det om
platsen/trädet har markerats ut under
barmarkstid. 

Saltstenen ska placeras i närheten av
vatten, men inte på sankmark. Placera inte
heller stenen så att viltet tvingas korsa tra-
fikerade vägar för att nå den, sätt istället
ut stenar på vardera sida om vägen. 

Placera stenen på platser där du tror
att viltet kan känna sig tryggt och som
det också kan nå säkert, undvik därför att
placera stenen inom synhåll från vägen.

TEMA Vi l tvård i  skogs landskapet

Saltstenar ökar trivseln
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(371)

Täck saltet med näver och
linda fast med en vidja för
att hindra att saltet spolas
bort av regn. 

Aspen halvfälls och en skålformad urtagning görs
på stammens översida. Urtagningen fylls med salt och
täcks med näver som lindas fast med en vidja, nävret
hindrar saltet från att spolas bort av regn.

Följden blir att saltet löses upp av vatten som trädet
suger upp via roten och transporteras ut i bladverket
och sedan ut i bark och underliggande lager. 

Aspens blad och bark blir mycket attrak-
tivt för hjortviltet. På samma sätt som

vid vinterfällning av asp får man
bäst resultat om man väljer

aspar som växer på en solig
och bördig plats, gärna en
syd- eller västsluttning. �

ILLUSTRATIONER:ANDERS PETTERSSON

Halvfällning 
och saltning av asp

Aspen halvfälls under vår eller
sommar. Man lyckas ofta bäst om
man inte väljer alltför grova träd.

Hugg eller såga upp en urtagning på stammens
översida på trädets nedre del.

Urtagningen fylls med grovsalt, som så
småningom kommer att lösas upp och
transporteras ut i hela trädet.

Fällning av asp till viltet som fodertillskott sker
under vintern när tillgången på foder är som
sämst. En annan typ av aspfällning som är mycket upp-
skattad av viltet är halvfällning (det vill säga trädet sitt-
er fast i stubben och lever vidare) och saltning av asp.

Saltning av asp utförs under sommarhalvåret, görs
saltningen för sent, när löven börjat gulna eller har fal-
lit av, fungerar inte åtgärden. Orsaken är att under sen-
hösten och vintern sker inte den vätsketransport upp i
trädet som är en förutsättning för att saltet ska kunna
transporteras runt i trädet. 
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Det är möjligt att åter-
ställa tidigare dikade
marker genom att lägga

igen de gamla dikena.
Teckningarna visar hur det kan

se ut före och efter igenläggningen.48
(372)

Lyckligtvis är det möjligt att återställa
tidigare dikade marker till i det närmas-
te ursprungligt skick genom att lägga
igen gamla diken på strategiska ställen. 

Den bästa effekten uppnås om man
lägger igen diken som grävts för att

torrlägga sumpskogar, myrar och lik-
nande marker. 

Det gamla diket läggs igen med sten,
jord och grästorvor. Om man befarar att
vatten kommer att rinna över dammen är
det viktigt att se till att inte vattnet kan
skära igenom dammen. Det gör man ge-
nom att använda mycket sten i dammen
eller genom att göra ett ”bord” av brädor
eller slanor som vattnet kan rinna över. 

Är det fråga om ett stort dike, från ex-
empelvis en utdikad myr, kan man ock-
så lägga igen diket på flera platser eller

lägga igen en längre sträcka av diket.
Arbetet kan antingen göras manuellt el-
ler med hjälp av maskiner. 

Resultatet kommer att bli en vatten-
spegel och ett försumpat markområde.
Översvämningen under våren av den
mark som gränsar till dammen kommer
att medföra att marken gödslas. Det ger
tillgång till vatten, frodigare vegetation
och en ökad produktion av insekter som
trivs på fuktiga marker, det sistnämnda av
stort värde för bland annat skogshönsens
kycklingar. �

TEMA Vi l tvård i  skogs landskapet

Färre diken ger
bättre biotoper

FOTO: BERTIL PETTERSSON

Den dikningshysteri som
under lång tid rådde
inom skogsbruket öde-
lade eller försämrade
många värdefulla vilt-
biotoper. Idag dikas det
inte i samma omfatt-
ning, men de gamla
skadorna finns kvar.

AV HANS GEIBRINK
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Lämpliga
platser för back-
valar är grusåsar i närheten
av spelplatser. Observera de
snedställda stöttorna i
framkant. De behövs för att
inte snötyngden ska krossa
backvalen.

Skogshöns är mycket väl anpassade för
att överleva i det stundtals kärva klimat
som råder i vårt land. 

Ett exempel är att hönsfåglar använder
grus i sin muskelmage för att finfördela
kvistar, knoppar och barr. Den här födan
är svårsmält och om fåglarna inte kunde
mala sönder födan skulle de inte över-
leva. 

I en av människan orörd miljö kunde
skogshönsen komplettera sitt behov av
grus även vintertid genom att söka under
rotvältor från stormfällda träd. I dagens,
av skogsbruk formade, skogslandskap
finns mycket få vindfällen och gruset har
blivit en bristvara.

För att till viss del råda bot på det kan
vi bygga grusbackvalar, det vill säga ett
enkelt skärmskydd, som hindrar gruset
från att täckas av snö. Det är tveksamt om
denna åtgärd medför en märkbart ökad
skogshönsstam, men att det är en värde-
full trivselfaktor märks inte minst på hur
flitigt backvalarna nyttjas. 

Dessutom kan vi samtidigt minska
skogshönsens behov av att söka grus på
skogsbilvägar under våren och därmed
exponera sig för olika rovdjur.

Lämpliga platser för backvalar är grus-
åsar i närheten av spelplatser. Helst bör
man bygga några backvalar i närheten av
varandra för att ge fåglarna valmöjlig-
heter. 

Hönsfåglarna föredrar grus från
hårda bergarter, till exempel
kvarts och fältspat. Om gruset
under backvalen bara innehåller
små mängder av kvarts eller fält-
spat kan man köpa krossad kvarts,
kornen bör då vara mellan tre och fem
millimeter stora. �

49
(373)

ILLUSTRATIONER:ANDERS PETTERSSON

Tillgången på vatten är normalt inte
den begränsande faktorn för huvuddelen
av våra viltarter, men däremot är en god
vattentillgång över hela området positivt
för en god vilttillgång. 

Det går att skapa vattenhål på olika
sätt, till exempel är det på de flesta håll
möjligt att gräva eller spränga vattenhål
på platser med ytligt grundvatten, men
finns det kallkällor är dessa alltid bäst. 

Kallkällan har flera fördelar, dels är
vattenkvaliteten oftast god, dels ger den
normalt sett tillgång till vatten under
hela året. 

I och med att vattnet i kallkällan ofta

Grusa för hönsen

trycks upp från stora djup är det kallt
även under de hetaste sommardagar
och isfritt under vintern. 

Har kallkällan växt igen med mossa
kan man med en spade enkelt rensa upp
källan och skapa en avrinningsväg. 

Använd aldrig sprängämnen för att
öppna en kallkälla! Ofta täpps då de
underjordiska gångarna igen och käll-
an blir torrlagd. �

Var rädd om de kallkällor du har på din
mark. De ger viltet tillgång till vatten
under hela året.

Vattenhål för viltet
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