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Vad jag skall prata om!

 Markägarmål - klövvilt i sitt sammanhang

 Nuläget - viltbete och dess effekter

 Genomförande – hur vi når målen



Sveaskogs förvaltningsmål
 att aktivt utveckla skogens olika värden

 att avsätta 20% av den produktiva skogsmarken för andra skogliga 
värden än de ekonomiska

 att resterande 80 % skall brukas på ett ekonomiskt uthålligt och rationellt 
sätt

Markägarmål



 Minst 1200-1500 oskadade huvudstammar per 
hektar av lämpligt trädslag när beståndet passerar 
älgbetesfri höjd

Mål för ungskogarna

Markägarmål

Mål för biologisk mångfald  

 Bidra till de nationella miljökvalitetsmålen 

 FSC kraven. tex. trädbildning av rönn, asp, sälg
 Uppfylla egen miljöpolicy 

– Ekoparker, Naturvårdsskogar, Hänsyn

Mål för älgstammen  
 Antal i balans med foderresursen
 Minst 40 % tjur i höststam
 Minst 60 kg slaktvikt för kalv i oktober
 Minst 70 % kalv/hondjur i reproduktion
 Minst 50 % kalv i avskjutningen



Nuläge Effekter av nuvarande skadenivå     
- Ekonomi

Foto: David Berglund



Effekter av nuvarande skadenivåNuläge

Ekologi

Foto: Martin Lundgren



Koncentrationsområden
 Under 2010 flyginventerades 4000 ha särskilt utvalda områden

 Bedömning från helikopter: 

– 300 ha uppfyller inte SVL

– 500 ha kraftigt skadade

Nuläget



Uppfyller ej FSC
För lite trädbildning av rönn, asp, sälg

Ekologiska

Uppfyller ej viltförvaltningsmål
Försämrad reproduktion

Låga kalvvikter

Sjukdomar

Viltstammarna

Uppfyller ej SVL och FSC
Tillväxt- och kvalitetsnedsättningar

Trädslagsbyte

Tidsförluster

Ekonomiska

Nuläge Effekter av för hög skadenivå



Samband - årligt bete och andel betesskadade vid 4 m höjd (SI=24).
(Återbete enligt Bergqvist et al 2002)

Nuläge
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Tillväxtnedsättningar

40 000 m3fub/år

10 000 m3fub/år

Tillväxtnedsättning för 
Sveaskog i VB



Genomförande

Skog och klövviltsförvaltningen grundas på forskning och erfarenhet 

– Förhållningssätt – till fakta, till andras värderingar

– Faktabaserad - inventeringar av skog och älg

– Stora förvaltningsenheter - ”egen älgstam”

Hur vi når målen



Internationella konventioner
- Habitat direktivet

- Konventionen om biologisk mångfald

Acceptabelt utfall

Foder / klövviltsbalansen
- Vad är acceptabelt?

Hur vi når målen



Sammanfattningsvis, för att lyckas krävs…

 Att alla involverade är villiga att ta ansvar

 Förhållningssätt till fakta och värderingar

 Kunskap och fakta

 Samförvaltning av skog och klövvilt med tydliga 
målformuleringar – kvantitativa och kvalitativa

 Fokus på foderresursen

 Avsätta tid och resurser

 PROFESSIONELLT OCH UTHÅLLIGT HÅRT ARBETE!

Hur vi når målen



Tack!
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