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Sammanfattning 

Älgförvaltningsområden har sedan 2012 varit en av de rumsliga skalor där älgförvaltningen i 

Sverige sker. I denna studie har Riksskogstaxeringens data över förekomst, täckningsgrad och 

betningsgrad av viltfoder per älgförvaltningsområde (2011–2015) analyserats tillsammans 

med Skogsstyrelsens prognos över foderproducerande ungskog (fodpro) och 

avskjutningsstatistik (avskjutningstäthet) från den nationella jaktdatabasen (Viltdata.se). 

Resultaten visar på både likheter och skillnader mellan undersökta älgförvaltningsområden 

(ÄFO). Björk var den viltfoderart med högst täckningsgrad i alla ÄFO samtidigt som den 

hade lägst betestryck. Rönn var den enda enskilda viltfoderart där täckningsgraden skiljde sig 

signifikant åt mellan några ÄFO, vilket tyder på att älgförvaltningsområdena är lika varandra i 

fråga om kvalitet av viltfoder. Trots signifikanta skillnader i den totala täckningsgraden av 

viltfoder mellan några av älgförvaltningsområdena tyder resultatet på att områdena även är 

lika varandra i fråga om kvantitet av viltfoder. Både avskjutningstätheten och några av 

betningsgraderna för tall skiljde sig signifikant åt mellan alla ÄFO. Det fanns svaga, positiva 

signifikanta samband mellan avskjutningstätheten och betningsgraden ”hård” för både tall och 

salix. Dessa samband skulle kunna bero på att en ökad älgtäthet genererat ett högre betestryck 

på tall och salix vilket i sin tur sannolikt medfört en högre avskjutning av älg. Det fanns inga 

signifikanta skillnader mellan Riksskogstaxeringens och Skogsstyrelsens skattningar av 

viltfoder. Metoderna för skattningarna skiljer sig dock åt i flera avseenden vilket gör att de får 

olika tillämpningsområden.  

 

Abstract  

Since year 2012 moose management districts have been one of the spatial scales were the 

management of moose in Sweden occur. In this study a mapping and comparison of forage 

availability, browsing degree and moose density between ten different moose management 

districts in southern Sweden has been conducted. Data from the Swedish National Forest 

Inventory on occurrence and coverage of forage and the degree of browsing during 2011-2015 

has been used. Data on the availability of young forest from the Swedish Forest Agency has 

been used as well as statistics on moose harvest from the National harvest statistics. The 

results show both similarities and differences between the surveyed moose management 

districts. Birch had the highest abundance in all districts and the lowest amount of damage. 

Rowan was the only single species where coverage differed significantly between some 

districts, which indicates that the districts are similar to each other in terms of the quality of 

forage. Though the total coverage of forage differed significantly between some of the moose 

management districts, the result also seems to indicate similarities in terms of the quantity of 

forage. Both the moose harvest and some of the browsing degrees on pine differed between 

all moose management districts. Positive significant correlations (weak correlations) between 

moose harvest and the browsing degree “severe” were found in both pine and salix. These 

correlations could probably be due to a higher moose density which generated a higher 

browsing pressure on pine and salix, which in turn presumably led to an increased moose 

harvest. There were no significant differences between the estimations of forage abundance 
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made by the Swedish National Forest Inventory and the Swedish Forest Agency. However, 

the methods used to get the estimations differ in several respects, which makes the estimations 

useful in different scopes.  

 

Inledning 

Av Sveriges 40,8 miljoner hektar landareal beräknas 28,1 miljoner hektar vara skogsmark 

varav 23,3 miljoner hektar är produktiv skogsmark dvs. mark som lämpar sig för 

skogsproduktion och producerar minst 1 m³ skog/ha och år (Nilsson & Cory 2015). Stora 

delar av den produktiva skogen i Sverige sköts i dag genom så kallat 

trakthyggesbruk/kalhyggesbruk, som introducerades på 1950-talet och fasade ut äldre 

skötselmetoder med kontinuitetsskogsbruk (Enander 2007). Sedan dess har ungskogar och 

kantzoner med stora födoresurser för t.ex. älg (Alces alces) ökat i landskapet (Edenius et al. 

2002). Under 1970-talet avverkades mycket stora mängder skog, nästan det dubbla mot vad 

som avverkas i dag, vilket skapade stora födoresurser för hjortdjuren i de ungskogar som 

bildades efter avverkningarna. Med större födoresurser ökade antalet hjortdjur och under 

1980-talet kunde man skjuta nästan dubbelt så mycket älg jämfört med i dag (Larsson 2014). I 

dag är älgstammen mindre men i en jämförande studie (med data från 2000-talet) gjord 

mellan olika regioner och länder med stora, livskraftiga älgpopulationer var Sverige det land 

som hade tätast förekomst av älg i relation till mängden skogsmarksareal (Wallgren 2016).  

Den svenska älgstammen regleras genom jakt, som är den huvudsakliga dödsorsaken bland 

vuxna älgar (Svenska jägareförbundet 2015). Den nya älgförvaltningen från 2012 styrs i fyra 

olika nivåer: nationell nivå (Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen), regional nivå 

(Länsstyrelsen), ekosystemnivå (älgförvaltningsområden) och lokal nivå (älgskötselområden 

och licensområden). Varje älgförvaltningsområde (ÄFO) leds av en älgförvaltningsgrupp som 

upprättar och följer en älgförvaltningsplan, med mål och riktlinjer för förvaltningen, baserad 

på inventeringar av älg och kunskap om viltfodertillgång och skogsskador. Att 

älgförvaltningsområdena ska utgöra en ekosystembaserad nivå innebär bland annat att de ska 

vara geografiskt sammanhängande och hysa en relativt avgränsad älgstam. (Sandström 

2011a). Sommarstammen av älg i Sverige består av 300 000–400 000 älgar medan 

vinterstammen består av ca 100 000 färre djur, vilka fällts under föregående jaktsäsong 

(Svenska jägareförbundet 2015). Vilken föda som dominerar älgens födointag beror på 

årstiden, under både vår och höst är det framförallt bärris och ljung, på sommaren löv, örter, 

gräs och vattenväxter och på vintern äts främst kvistar från träd och buskar (Bergquist et al. 

2002). Under vintern äter älgar i Sverige framförallt i ungskogar (5–20 år gamla) (Kalén & 

Bergquist u.å.) och föredrar där att beta rönn (Sorbus aucuparia), asp (Populus tremula), salix 

”videarter” (Salix sp.) och ek (Quercus robur) (Bergquist et al. 2002) men på grund av att tall 

(Pinus sylvestris) och björk (Betula pendula och Betula pubescens) förekommer i mycket 

större mängder är det dessa arter som dominerar älgens föda (Kalén & Bergquist u.å.). Älgens 

preferensordning mellan träd som betas under vintern kan delas in i följande artgrupper 1) 

RASE (rönn, asp, salix och ek), 2) tall och björk, 3) al (Alnus glutinosa och Alnus incana) och 

gran (Picea abies) (Bergquist et al. 2002). Artgruppen ”RASE” är av särskilt intresse i 

viltfodersammanhang då dessa arter både är allmänt förekommande och eftertraktade av älg 



3 
 

(Kalén och Bergquist u.å.). Det är svårt att definiera älgen som antingen specialist eller 

generalist vad gäller födointag, utan det beror på det område och den rumslig skala som dieten 

studeras i. I västra Nordamerika består till exempel både älgens sommar- och vinterdiet av 

75–91% salix, på liknande sätt består dieten i Sverige primärt av en art som är specifik för 

regionen. I andra områden har älgen istället ett mer varierat kostintag där ingen artgrupp utgör 

mer än 60 % av dieten. (Shipley 2010).  

 

Tall är, tillsammans med gran, det viktigaste trädslaget för produktionen av massaved och 

timmer i Skandinavien. Samtidigt utgör tall ett av älgens viktigaste vinterfoder (Wallgren et 

al. 2013). Allvarliga betesskador på träd orsakade av älg kan innebära stora ekonomiska 

förluster då träden inte kan säljas som högkvalitativt sågtimmer (Angelstam et al. 2000). 

Beräkningar gjorda av Skogforsk år 2004 visade på att det dåvarande betestrycket skulle 

orsaka årliga kvalitetsförluster, inom de närmsta 30–50 åren, på mellan 500 miljoner–1,3 

miljarder kronor (Glöde et al. 2004). Förutom ekonomiska förluster till följd av minskad 

virkeskvalitet leder också betesskador till sänkt tillväxt och lägre överlevnad bland de skadade 

träden, då stora delar av barrmassan vanligtvis går förlorad (Pettersson et al. 2010). Enligt en 

undersökning gjord av Speed et al. (2012) är tall ett trädslag som är extra känsligt för 

betesskador. Tillväxten hos 1 meter höga tallplantor avstannade när 30 % av skotten var 

betade medan tillväxten hos björk och rönn avstannade först vid 45 % betade skott och hos 

gran när över 60 % av skotten var betade.  

De trädarter som älgen främst föredrar, rönn, asp, sälg (Salix caprea) och ek, har också en stor 

betydelse för den biologiska mångfalden då många arter av lavar, svampar och insekter är 

knutna till dessa trädslag (Sundström 2012). Älgens betesskador på dessa träd riskerar alltså 

att minska den biologiska mångfalden. Höjdmätningar av ungskog visade att i endast 4 % av 

de undersökta bestånden skulle asp, rönn och sälg ha en chans att nå ett fullvuxet stadie på 

grund av älgens betesskador. (Angelstam et al. 2000). Hårt betestryck orsakat av älg har även 

visat sig ha negativ inverkan på insektsätande småfåglar bland annat genom att mängden 

insekter minskar när träd och buskar betas ned (Pedersen et al. 2007, Mathisen & Skarpe 

2011). Frö-ätande småfåglar visade sig däremot gynnas av älgens närvaro, vilket skulle kunna 

bero på att hårt betade björkar producerar färre men tyngre frön (Mathisen & Skarpe 2011). 

Enligt Edenius et al. (2002) är dock älgens störningar i skogen av relativt liten betydelse i 

jämförelse med människans, eftersom människan i det moderna skogsbruket är den som styr 

utvecklingen av skogen under hela processen från nyetablering av träd till slutavverkning. Till 

exempel kan man anta att de storskaliga besprutningarna med växtbekämpningsmedlet 

hormoslyr, som pågick åren 1952–1984 för att döda lövsly i de svenska skogarna (Hultén 

2014), har haft en större negativ påverkan på den biologiska mångfalden än älgarnas bete. 

Älgen kan även ha positiva effekter för den biologiska mångfalden, då dess bete bidrar med 

en ökad heterogenitet i form av fler luckor i beståndet och en ökad mängd döda och döende 

träd. De döda och döende träden är i sin tur viktiga för många arter av evertebrater och växter. 

(Edenius et al. 2002). Älgen är en naturlig art i skogsekosystemet och dess närvaro kan gynna 

andra arter som till exempel parasollmossor, vilka växer på älgspillning (Roberge et al. 2012). 

Oavsett vilka arter som gynnas eller missgynnas av älgen kan det konstateras att älgen är en 

nyckelart, vars närvaro har stora effekter på ekosystemet. Älgens betning påverkar till 
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exempel markhabitatet genom förändringar i kvantitet och kvalitet hos lövförnan samt 

förändringar i ljusinsläpp, vilket i sin tur påverkar faunan och floran. (Suominen et al. 1999). 

En vetenskaplig artikel om älgens beteseffekter i landskapet i Isle Royals nationalpark, USA, 

visade att älgens betning minskade biomassan och tillväxten hos träden medan biomassan hos 

buskar och örter istället ökade, pga. mer ljusinsläpp till busk- och örtskiktet. Resultaten visade 

även att mängden gran ökade, som en respons på älgens bete, då gran är ett trädslag som inte 

föredras som foder av älgen. (McInnes et al. 1992). Mängden gran kan också öka som en 

indirekt respons på betestrycket från älg och andra hjortdjur, genom att skogsägare väljer att 

plantera gran istället för andra trädslag i ett led att undvika stora betesskador. En 

enkätundersökning riktad till skogsägare i Sverige visade att i 87 % av Skogsstyrelsens 

distrikt anses viltbete vara en orsak till att gran planteras istället för tall på ståndorter 

(växtplatser) som egentligen är bäst lämpade för tall. (Kalén et al. 2010). När gran planteras 

på marker anpassade för tall leder det till att betestryck på den tallungskog som faktiskt finns 

ökar och att produktionen försämras då gran inte växer lika bra som tall på typiska tallmarker 

(Skogsstyrelsen 2011).  

Älgen har ett högt ekonomiskt och kulturellt värde genom jakt och turism och är i närmast en 

nationalsymbol för Sverige samtidigt som den orsakar stora ekonomiska förluster genom 

betesskador på skog (Sundström 2012). Forskningen kring älg och betesskador är därför 

omfattande. Markens produktivitet, mångfalden av viltfoderarter och älgtätheten är alla 

faktorer som påverkar betestrycket men vars effekter på betestrycket varierar beroende på 

vilken rumslig skala som studeras. Det har även visat sig att älgens födovalsmönster är 

beroende av vilken skala som studeras (skalberoende) (Månsson et al. 2007a). När det gäller 

fenomen som är skalberoende kan inte slutsatser om beteende i stora rumsliga skalor 

automatiskt baseras på studier i små rumsliga skalor och vice versa (Wiens 1989). Många 

studier över älgen och dess betestryck/födovalsmönster är gjorda på beståndsnivå (Bergqvist 

et al. 2012, Edenius et al. 2015, Ericsson et al. 2001, Wallgren et al. 2013) medan inga studier 

på älgförvaltningsområdesnivå har hittats. Detta är inte förvånande då ÄFO endast funnits 

sedan 2012. Dock är älgförvaltningsområden en viktig del av dagens älgförvaltning och 

eftersom slutsatser från studier gjorda i andra rumsliga skalor inte direkt går att applicera på 

ÄFO-nivå finns det behov av studier som utförs på just älgförvaltningsområdesnivå, vilket 

gjorts i denna studie. 

Med hjälp av data tillhandahållen av Riksskogstaxeringen och data hämtad från 

Skogsstyrelsen.se samt Vildata.se har en studie över älgens betesskador och 

viltfodertillgången i 10 olika älgförvaltningsområden (ÄFO) i Hallands, Jönköpings och 

Kronobergs län genomförts. Samband mellan älgens betesskador, förekomst och 

täckningsgrad av viltfoderarter och avskjutningstäthet (antal fällda älgar/1000 ha och år) har 

undersökts på ÄFO-nivå. Dessutom har förekomst och täckningsgrad av viltfoder samt älgens 

betesskador jämförts mellan de olika älgförvaltningsområdena. Ett av målen för den nya 

älgförvaltningen är att den ska vara adaptiv, vilket innebär att mål och åtgärder ska utformas 

och anpassas efter den nya kunskap som fås genom inventeringar och uppföljningar 

(Sandström 2011b). Syftet med den här studien är att ge en ökad kunskap om hur betesskador, 

avskjutningstäthet och viltfodertillgång samverkar och ser ut i de ÄFO som valts ut. Götaland 

är den region i Sverige som har högst procentandel tallar med färska och gamla älgskador 
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samt med minst andel oskadade tallstammar (Nilsson & Cory 2015), vilket gör en studie som 

behandlar älgens betesskador i just detta område mycket relevant. Resultat från denna studie 

skulle kunna komma till användning vid älgförvaltningen i de aktuella 

älgförvaltningsområdena men även för älgförvaltningen i ett regionalt och nationellt 

perspektiv.  

Denna studie har utgått från följande frågeställningar: Vilka skillnader finns det gällande 

förekomst, täckningsgrad och betningsgrad av viltfoder samt avskjutningstäthet mellan de 

olika älgförvaltningsområdena? Finns det några samband mellan viltfoderarternas förekomst, 

täckningsgrad eller betningsgrad och avskjutningstäthet? Ger Riksskogstaxeringens och 

Skogsstyrelsens inventeringsmetoder liknande resultat vad gäller skattning av 

viltfodertillgången?  

 

Material och metoder 

Undersökta områden 

Av totalt 19 älgförvaltningsområden i Jönköpings, Kronobergs och Hallands län valdes 10 ut 

för att användas vid studien (figur 1), dessa har namngetts enligt följande: Aneby (61), 

Vetlanda (62), Nässjö (64) och Gislaved (65) i Jönköpings län. Ljungby (71), Alvesta (73), 

Uppvidinge (76) och Växjö (77) i Kronobergs län. Centrala Halland (132) och Södra Halland 

(134) i Hallands län. 

 

 

Figur 1. Karta över de undersökta älgförvaltningsområdena. Aneby (61), Vetlanda (62), Nässjö (64) & Gislaved 

(65) i Jönköpings län. Ljungby (71), Alvesta (73), Uppvidinge (76) & Växjö (77) i Kronobergs län. Centrala 

Halland (132) & Södra Halland (134) i Hallands län. 
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Valet av vilka älgförvaltningsområden som skulle studeras grundades på mängd data insamlad 

av Riksskogstaxeringen under perioden 2011–2015, där de ÄFO med flest inventerade 

provytor har använts. De olika älgförvaltningsområdena skiljer sig åt vad gäller landareal, 

skogsmarksareal och areal foderproducerande ungskog (tabell 1). Älgförvaltningsområdena i 

Sverige utgår i stora drag från länsindelningar men vissa ÄFO kan vara länsöverskridande. 

 

Tabell 1. Översikt av data från de 10 studerade älgförvaltningsområdena. Landareal och skogsmarksareal visas 

i hektar/älgförvaltningsområde (Skogsstyrelsen 2016a). Fodpro (mängd foderproducerande ungskog) visas i 

procent av skogsmarksareal, som medelvärde ± SD för åren 2011–2015 (Skogsstyrelsen 2016a). Mängd viltfoder 

visas i procent av skogsmarksareal (Riksskogstaxeringen), som medelvärde ± SD för åren 2011–2015. 

Avskjutningstäthet visas i älgar/1000 ha per älgförvaltningsområde, som medelvärde ± SD för 

älgjaktsäsongerna 2010/2011–2014/2015 (Viltdata 2016).  

 

                                                                                               Medelvärde 

ÄFO Landareal 

(ha) 

Skogsmarks-

areal 

(ha) 

Fodpro            

(% av skogs- 

marksareal) 

Viltfoder       

(% av skogs-

marksareal) 

Avskjutnings-

täthet 

Älgar/1000 ha 

Aneby (61) 180 419 129 194   7,5 ± 0,3   6,3 ± 3,0 3,85 ± 0,39 

Vetlanda (62) 164 116 131 331 12,1 ± 0,3   6,6 ± 2,1 3,72 ± 0,41 

Nässjö (64) 150 225 114 175   8,4 ± 0,3   5,4 ± 2,0  3,47 ± 0,22 

Gislaved (65) 142 364 102 132 17,6 ± 1,0   7,1 ± 4,4 3,54 ± 0,29 

Ljungby (71) 144 624 105 541 14,3 ± 0,8 11,6 ± 3,3 3,84 ± 0,47 

Alvesta (73)   98 704   75 456 25,7 ± 1,6 15,0 ± 9,4 3,55 ± 0,25 

Uppvidinge (76) 173 326 154 617   9,7 ± 0,5   7,1 ± 3,3 4,03 ± 0,28 

Växjö (77) 112 369   89 696 18,5 ± 1,5   9,4 ± 4,2 4,11 ± 0,29 

Centrala Halland (132) 154 214   92 321   8,0 ± 1,4   5,1 ± 1,5 3,80 ± 0,49 

Södra Halland (134) 170 993   87 877   8,6 ± 1,5   5,6 ± 1,9 3,47 ± 0,26 

 

 

Riksskogstaxeringens data över viltfoder 

Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU ansvarar för Riksskogstaxeringen som 

sedan 1923 utför årliga stickprovsinventeringar i Sverige i syfte att samla in data om skogens 

tillstånd och förändring (Nilsson & Cory 2015). Vid inventeringen registreras bland annat 

förekomst av viltfoder i form av småträd och buskar som finns inom älgens betningszon, 0,3–

2,5 meter över marken. De arter/artgrupper som registreras är: tall (Pinus sylvestris), björk 

(Betula pendula och Betula  pubescens), asp (Populus tremula), ek (Quercus robur), ask 

(Fraxinus excelsior), contortatall (Pinus contorta), rönn (Sorbus aucuparia), salix (Salix sp.) 

och en (Juniperus communis). Täckningsgrad av viltfoder registreras i m2 per art. (SLU 

2015). För att kunna jämföra täckningsgraden av viltfoder mellan olika stora provytor från 

olika regioner i Sverige används så kallade ”viktade värden”. Dessa värden ger en skattning 

av täckningsgraden i ett specifikt område under en viss period. (Fridman et al. 2014). Vid 
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samtliga analyser av täckningsgrad av viltfoder i denna studie används de viktade värdena. 

Betningsgraden av viltfoder registreras per art i fyra olika kategorier: ”ingen”, ”svag”, 

”måttlig” och ”hård” betning (SLU 2015). För mer utförlig metodbeskrivning se 

Riksskogstaxeringens fältinstruktion för riksinventering av skog (SLU 2015).  

 

Skogsstyrelsens foderprognos ”fodpro” 

Metoden fodpro går ut på att utifrån satellitbilder analysera förändringar i skogsmarken som 

visar på att slutavverkningar genomförts. Med hjälp av dessa förändringsanalyser görs sedan 

en uppskattning av den areal ungskog som kommer bildas på de avverkade markerna och som 

skulle kunna utgöra en fodertillgång för älg (Kalén & Bergquist u.å.). En ungskog definieras 

som foderproducerande då träden är en till sex meter höga, vilket i Götaland gäller för hyggen 

som är mellan 5–20 år gamla (Kalén & Bergquist u.å.). Data från fodpro presenteras som 

areal foderproducerande ungskog i hektar per älgförvaltningsområde och år. Rapporterna över 

foderproducerande ungskog är tillgängliga för allmänheten och finns att hämta på 

Skogsstyrelsen.se (Skogsstyrelsen 2016a).  

 

Avskjutningstäthet 

Varje älgförvaltningsområde består av flera älgskötselområden och licensområden samt 

oregistrerad mark (Sandström 2011a). Avskjutningsstatistik förs över alla älgar som fälls vid 

jakt inom ett älgskötselområde, licensområde eller på oregistrerad mark. Registreringen sker i 

databasen Viltdata.se (Viltdata 2016) och förutom antal fällda älgar anges även kön (ko/kviga 

eller tjur) och ålderskategori (kalv eller vuxen) hos de fällda djuren (Ericsson 2011). Genom 

att använda det totala antalet fällda älgar för ett specifikt år och område delat med det aktuella 

områdets area får man fram en avskjutningstäthet som kan användas som ett index på 

älgtätheten (Ueno et al. 2014). I denna studie redovisas avskjutningstätheten i form av antal 

fällda älgar/1000 ha och år inom varje älgförvaltningsområde.  

 

Analyser av data 

Vid analyser av data har statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 20 använts. Skillnader i 

viltfoderarternas förekomst (antal registreringar/år), betningsgrad (antal registreringar per 

betningsgrad och år), täckningsgrad (andel av den totala täckningsgraden/år) och 

avskjutningstäthet (antal älgar per 1000 ha och år) mellan de olika älgförvaltningsområdena, 

åren 2011–2015, har undersökts. Detta skedde med hjälp av one-way ANOVA och ett test 

anpassat för att jämföra flera grupper med varandra, Post Hoc, Mutiple Comparisions, Tukey. 

Skillnader mellan samtliga ÄFO gällande Riksskogstaxeringens skattning av viltfoder (den 

totala täckningsgradens andel av skogsmarksarealen per år och ÄFO, 2011–2015) och 

gällande Skogsstyrelsens skattning av foderproducerande ungskog (andel fodpro av 

skogsmarksarealen per år och ÄFO, 2011–2015) har också undersökts med detta test. 

Skillnader mellan Riksskogstaxeringens (viltfoder) och Skogsstyrelsens (fodpro) skattningar 



8 
 

av viltfodertillgången har undersökts med Independent-Samples T-test. Med hjälp av 

Spearman´s rank testades förekomsten av korrelationer mellan avskjutningstätheten och 

viltfoderarternas förekomst, betningsgrad samt täckningsgrad. I samtliga test har 

signifikansnivån p <0,05 använts. 

 

Resultat 

Riksskogstaxeringens och Skogsstyrelsens skattningar av viltfodertillgången 

Det fanns ingen signifikant skillnad i skattning av viltfodertillgången mellan 

Riksskogstaxeringen (viltfoder) och Skogsstyrelsen (fodpro) (p>0,05) (figur 2).  Däremot 

fanns det signifikanta skillnader i Riksskogstaxeringens skattning av viltfoder mellan Alvesta 

(73) och Nässjö (64), Centrala Halland (132) samt Södra Halland (134) (df=9,40, F=2,95, 

p=0,009) (tabell 1). Skogsstyrelsens fodpro skiljde sig också signifikant åt mellan flera av 

älgförvaltningsområdena (df=9,40, F=156,15, p <0,0005) (figur 2). 

 

 

 

Figur 2. Andel viltfoder (Riksskogstaxeringen) och fodpro (Skogsstyrelsen 2016a) i procent av den totala 

skogsmarksarealen per älgförvaltningsområde för åren 2011–2015. Visas som medelvärde ± SD. 
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Förekomst av viltfoder  

Björk utgjorde den största andelen och rönn den näst största andelen av antalet registrerade 

viltfoderförekomster i alla ÄFO under åren 2011–2015, förutom i Aneby (61) där rönn 

förekom på fler provytor än björk (tabell 2). Det fanns signifikanta skillnader mellan några av 

älgförvaltningsområdena vad gäller förekomsten av björk (Anova, df=9;40, F=2,682, 

p=0,015), tall (df= 9;40, F=4,7, p<0,000), rönn (df=9;40, F=6,199, p< 0,0005), ek (df=9;40, 

F=2,198, p=0,043) och en (df=9;40, F=3,647, p=0,002). Förekomsten av salix, asp och ask 

skiljde sig inte signifikant åt mellan några av älgförvaltningsområdena (p>0,05).   

 

Tabell 2. Viltfoderarternas andel av det totala antalet viltfoderförekomster per älgförvaltningsområde under åren 

2011–2015 (Riksskogstaxeringen). Visas i procent som medelvärde ± SD. 

 

 

Täckningsgrad av viltfoder  

Björk var det trädslag som hade högst täckningsgrad i samtliga ÄFO. Mellan 67,9–84,3 % av 

den totala viltfodertäckningen i älgförvaltningsområdena, åren 2011–2015, bestod av björk 

(Tabell 3). Täckningsgraden av rönn skiljde sig signifikant åt (Anova, df=9,40, F=3,322, 

ÄFO 
Björk 

(%) 

Tall  

(%) 

Rönn  

(%) 

Asp  

(%) 

Salix   

(%) 

Ek           

( %) 

En    

(%) 

Ask  

(%) 

Aneby (61)  27,1             

± 2,1 

  5,8       

± 2,0 

 28,4      

± 1,3 

  7,3       

± 1,7 

 15,2     

± 1,2 

  9,4           

± 3,3 

  5,1       

± 3,3 

  1,7       

± 1,6  

Vetlanda (62)  28,6            

± 2,6 

  8,4        

± 2,0 

 25,6       

± 3,0 

  6,3       

± 3,0 

 14,8      

± 1,7 

  9,3           

± 2,7 

  6,4       

± 2,2 

  0,6       

± 0,6  

Nässjö (64)  36,0            

± 5,7 

 10,9      

± 4,1 

 21,4       

± 3,1 

  6,9       

± 4,2 

 16,6      

± 1,9 

  4,3           

± 3,2  

  3,4       

± 1,3  

  0,6       

± 1,4 

Gislaved (65)  38,6         

± 6,1 

 17,0      

± 3,3 

 18,8       

± 2,9 

  2,7       

± 2,9 

 13,1      

± 4,6 

  7,6           

± 4,3 

  2,1       

± 2,4 
0 

Ljungby (71)  35,7            

± 3,2 

 14,9      

± 2,0 

 20,7       

± 3,9 

  3,3       

± 1,4 

 12,8      

± 2,4 

  9,1           

± 3,4 

  3,3       

± 2,8 

  0,2       

± 0,6 

Alvesta (73)  30,9            

± 9,3 

 14,1      

± 2,5 

 19,9       

± 6,9 

  5,1       

± 3,2 

 13,8      

± 4,5 

 11,8            

± 4,4 

  4,3       

± 3,3 
0 

Uppvidinge (76)  33,0            

± 5,6 

 13,3      

± 5,3 

 16,7       

± 3,7 

  4,7       

± 1,7 

 15,9      

± 4,4 

  5,7           

± 3,9 

  9,4       

± 5,2 

  1,1       

± 1,6 

Växjö (77)  31,3            

± 4,4 

 10,9      

± 2,6 

 22,9       

± 1,9 

  6,6       

± 0,9 

 16,3      

± 2,9 

  9,6         

± 4,3 

  2,1       

± 1,6 

  0,2       

± 0,7 

Centrala Halland (132)  30,9            

± 1,7 

 11,1      

± 4,8 

 26,2       

± 2,7 

  3,1       

± 1,5 

 10,6      

± 3,3 

 14,6         

± 6,1 

  2,4       

± 1,3 

  1,2       

± 1,1 

Södra Halland (134)  33,2            

± 5,4 

 12,1      

± 6,0 

 25,6       

± 3,2 

  4,9       

± 4,8 

 10,8      

± 4,8 

  9,7           

± 4,8 

  2,7       

± 1,3 

  1,1       

± 1,2 
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p=0,004) mellan Aneby (61) och Gislaved (65), Ljungby (71), Alvesta (73), Uppvidinge (76) 

och Växjö (77). Det fanns ingen signifikant skillnad av de övriga arternas täckningsgrad 

mellan älgförvaltningsområdena (p>0,05).  

 

Tabell 3. Viltfoderarternas andel av den totala täckningsgraden per älgförvaltningsområde under åren 2011–2015 

(Riksskogstaxeringen). Visas i procent som medelvärde ± SD. 

ÄFO 
Björk 

(%) 

Tall  

(%) 

Rönn  

(%) 

Asp  

(%) 

Salix   

(%) 

Ek         

( %) 

En    

(%) 

Ask  

(%) 

Aneby (61) 
 68,6 

± 9,9 

  7,6  

± 7,9 

 10,7 

± 3,2 

  3,2 

± 1,3 

  6,8 

± 1,2 

  1,3 

± 0,3 

  1,6 

± 1,4 

  0,2 

± 0,2 

Vetlanda (62) 
 80,1 

± 8,3 

  1,5 

± 1,1 

  4,6 

± 2,8 

  2,4 

± 3,4 

  7,0 

± 3,6 

  1,8 

±1,4 

  2,4 

±1,3 

  0,2 

±0,2 

Nässjö (64) 
 69,2 

± 16,2 

  2,8 

± 2,0 

  6,9 

± 5,2 

 12,1 

± 15,6 

  8,0 

± 2,2 

  0,6 

± 0,6 

  0,4 

± 0,4 

  0,1 

± 0,4 

Gislaved (65) 
 84,3 

± 5,4 

  6,0 

± 3,3 

  4,3 

± 1,8 

  0,7 

± 1,5 

  3,6 

± 2,9 

  0,6 

± 0,4 

  0,5 

± 0,7 
0 

Ljungby (71) 
 82,4 

± 13,5 

  4,6 

± 5,4 

  3,2 

± 2,7 

  0,5 

± 0,5 

  3,7 

± 4,1 

  3,7 

± 6,4 

  1,6 

± 2,4 

  0,4 

± 1,3 

Alvesta (73) 
 84,2 

± 5,7 

  2,5 

± 0,7 

  2,4 

± 3,4 

  0,6 

± 0,4 

  8,4 

± 1,3 

  1,5 

± 1,9 

  0,3 

± 0,5 
0 

Uppvidinge (76) 
 68,1 

± 8,9 

  9,5 

± 6,0 

  3,0 

± 1,7 

  2,3 

± 2,6 

 11,6 

± 8,2 

  1,7 

± 2,8 

  3,0 

± 1,7 

  1,0 

± 2,9 

Växjö (77) 
 83,7 

± 7,3 

  1,8 

± 1,5 

  3,6 

± 1,8 

  1,8 

± 1,1 

  6,6 

± 5,2 

  1,8 

± 1,2 

  0,8 

± 1,2 
0 

Centrala Halland (132) 
 67,9 

± 14,9 

  6,9 

± 5,6 

  5,7 

± 1,9 

  0,5 

± 0,3 

  6,0 

± 3,4 

  3,7 

± 1,2 

    9,0 

± 15,3 

  0,3 

± 0,5 

Södra Halland (134) 
 73,0 

± 15,3 

  3,4 

± 2,9 

  4,3 

± 2,4 

  4,7 

7,1 

  6,0 

± 3,4 

    5,6 

± 10,2 

  1,1 

± 1,5 

  2,0 

± 5,1 

 

 

Betningsgrad av viltfoder 

Björk var den viltfoderart med lägst andel registreringar av betningsgraden ”hård” (13%) för 

samtliga ÄFO tillsammans (figur 3). Rönn och salix var de viltfoderarter med högst andel 

registreringar med betningsgraden ”hård” för samtliga ÄFO tillsammans (figur 3). Den lägsta 

andelen av betningsgraderna ”hård” och ”måttlig” tillsammans för samtliga viltfoderarter 

utom en (ask ej medräknad) fanns i Alvesta (73) (bilaga 1, figur 5, 6, 7, 8, 9 & 10). De enda 

betningsgraderna som skiljde sig signifikant åt mellan alla älgförvaltningsområden var två 

olika betningsgrader för tall, ”ingen” (Anova, df=9;40, F=2,154, p=0,047) och ”måttlig” 

(df=9;40, F=2,499, p=0,023).  
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Figur 3. Andel av betningsgraderna ”hård”, ”måttlig”, ”svag” och ”ingen” per viltfoderart som medelvärde för 

samtliga ÄFO, åren 2011–2015 (Riksskogstaxeringen). En jämförelse av betningsgraderna mellan varje ÄFO 

finns i bilaga 1.  

 

De viltfoderarter som hade högst andel betesskador av det totala antalet betesskador 

(betningsgraderna ”svag”, ”måttlig” & ”hård”) i samtliga ÄFO åren 2011–2015 var rönn, 

björk och salix som utgjorde 28, 24 respektive 18 procent av alla registrerade betesskador 

(figur 4). 60 % av alla betesskador var på artgruppen RASE (figur 4). 

 

 

Figur 4. Varje viltfoderarts andel, i procent, av det totala antalet registreringar med betningsgraderna 

”svag”,”måttlig” och ”hård”, i samtliga ÄFO under åren 2011–2015 (Riksskogstaxeringen). 
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Avskjutningstäthet 

Det fanns signifikanta skillnader i avskjutningstäthet (Anova, df=9,40, F=2,175, p=0,045) 

mellan samtliga älgförvaltningsområden. Det fanns inga signifikanta samband mellan 

förekomsten av olika viltfoderarter och avskjutningstätheten (p>0,05), inte heller mellan 

täckningen för de olika viltfoderarterna och avskjutningstätheten (p>0,05). Däremot fanns det 

positiva signifikanta samband mellan avskjutningstätheten och antal registreringar av 

betningsgraden ”hård” för tall (Spearman´s rank, r2=0,091, p=0,033) och för salix (r2=0,100, 

p=0,025). Sambanden var dock svaga. Mellan avskjutningstätheten och övriga viltfoderarters 

antal registreringar av olika betningsgrader fanns det inga signifikanta samband (p>0,05). 

 

Diskussion 

Riksskogstaxeringens och Skogsstyrelsens skattningar av viltfodertillgången 

Både Riksskogstaxeringens skattning av viltfoder och Skogsstyrelsens skattning av 

foderproducerande ungskog kan användas för att få en uppfattning om viltfodertillgången i ett 

område. De båda metoderna skiljer sig dock åt i flera avseenden. Skogsstyrelsens fodpro 

omfattar endast ungskogar (Kalén & Bergquist u.å.) medan Riksskogstaxeringens inventering 

utförs i all skogsmark (SLU 2015). Skogsstyrelsen mäter arealen foderproducerande ungskog 

medan Riksskogstaxeringen mäter täckningsgraden av viltfoder (mängden viltfoder). En 

annan viktig faktor som skiljer metoderna åt är att gran ingår i Skogsstyrelsens fodpro. 

Eftersom gran är ett trädslag som inte föredras av älg (McInnes et al. 1992) samtidigt som det 

är Sveriges vanligaste trädslag (Nilsson & Cory 2015) är risken stor att viltfodertillgången 

överskattas i Skogsstyrelsens skattningar. I en studie över älgens utnyttjande av viltfoder i 

Sverige år 1969–1972 visade Hörnberg (2001a) att 42% av den totala viltfodertäckningen 

bestod av gran men att endast 0,2 % av granen utnyttjades som viltfoder. Om andelen gran är 

lika hög i de undersökta älgförvaltningsområdena innebär det att en stor del av ungskogen i 

Skogsstyrelsens fodpro bör räknas bort, då den inte utnyttjas som viltfoder av älg. 

Skogsstyrelsen själva är medvetna om problemet med att satellitanalyserna inte urskiljer olika 

typer av viltfoder och rekommenderar därför kompletterande fältinventeringar för att även få 

en uppfattning om viltfodrets kvalitet (Kalén & Bergquist u.å.).  

De signifikanta skillnaderna i Riksskogstaxeringens skattning av viltfoder fanns mellan 

Alvesta och några av de andra älgförvaltningsområdena. Skillnaderna beror på att Alvesta har 

en mycket högre viltfodertäckning i förhållande till skogsmarksarealen än övriga ÄFO (tabell 

1). Om man bortser från Alvesta finns det inga signifikanta skillnader i mängd viltfoder 

mellan älgförvaltningsområdena, vilket tyder på att älgförvaltningsområdena är lika varandra 

vad gäller kvantiteten av viltfoder. Skogsstyrelsens skattning av fodpro/arealen ungskog 

skiljde sig signifikant åt mellan flera av älgförvaltningsområdena (figur 4), vilket inte är 

konstigt då varje skogsägare sköter sin skog efter egen planering och prioritering (KLSA 

2015). Andelen ungskog påverkas också av hur stor del av skogsmarksarealen som drabbats 

av stormskador (Skogsstyrelsen 2016b). 
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Det fanns inga signifikanta skillnader mellan Riksskogstaxeringens och Skogsstyrelsens 

skattningar av viltfodertillgången (2011–2015), den areal som täcks av viltfoder var i samma 

storleksordning som den areal där foderproducerande ungskog växer. Standardavvikelserna i 

Skogsstyrelsens skattning fluktuerar inte så mycket (figur 2) vilket innebär att Skogsstyrelsens 

metod lämpar sig bättre för att göra förändringsanalyser och prognoser inför framtiden. Med 

hjälp av Skogsstyrelsens fodpro har man exempelvis kunnat utläsa att ungskogen i stora delar 

av Kronobergs län kommer att minska med 80 % från 2015 till 2018, då hyggena efter 

stormen Gudrun blir så gamla att de inte längre utgör foderproducerande ungskog 

(Skogsstyrelsen 2016b). För att få en bild av kvantitet och kvalitet av viltfoder lämpar sig 

däremot Riksskogstaxeringens skattningar bättre. Dock bör Riksskogstaxeringens data inte 

tolkas från år till år utan som medelvärden för en flerårsperiod (Nilsson & Cory 2015). 

Huvudorsaken till de stora variationerna i standardavvikelserna i Riksskogstaxeringens 

skattning (figur 2) är antagligen den slumpmässiga avvikelsen som främst beror på att 

inventeringen utförs i ett systematiskt utlagt stickprov (Nilsson & Cory 2015). Detta innebär 

att provytorna varierar i antal och rumslig fördelning mellan åren. Under ett år kan till 

exempel många provytor hamna på myrmarker med lite viltfoder medan de nästa år hamnar i 

ungskogar med mycket viltfoder, vilket ger mycket skiftande resultat mellan åren. De 

bedömningar och mätningar som görs i fält kan också vara förknippade med mätfel. (Nilsson 

& Cory 2015). Vid analyser och prognoser över viltfodertillgången i ett 

älgförvaltningsområde bör förslagsvis skattningar från både Riksskogstaxeringen och 

Skogsstyrelsen användas. På så vis kan man både få en bild av kvantiteten och kvaliteten av 

viltfoder samt en prognos över förändringarna i viltfodertillgången (i form av arealen 

ungskog).  

Riksskogstaxeringens data ger även information om viltfodertillgången i olika skogsbestånd 

(med olika ålder), vilket dock inte har analyserats i denna studie. Tidigare resultat har visat att 

ungskogar generellt innehåller en högre andel viltfoder än övriga skogsmarker (Månsson 

2009) medan andra resultat visat att älgar under sommar och höst oftast hittas i äldre skogar 

(Melin et al. 2015). Det skulle därför vara intressant att göra framtida studier som visar hur 

mängden viltfoder i ett ÄFO fördelar sig i olika skogsbestånd. 

 

Förekomst och täckningsgrad av viltfoder 

Att förekomsten av flertalet viltfoderarter (björk, tall, rönn, ek och en) skiljde sig signifikant 

åt mellan några av älgförvaltningsområdena är inte förvånande då provytorna är systematiskt 

utlagda (Nilsson & Cory 2015) och varje område skiljer sig åt vad gäller t.ex. 

trädslagsblandning och bonitet (Kalén och Bergquist u.å). Rönn var den enda viltfoderart där 

täckningsgraden skiljde sig signifikant åt mellan älgförvaltningsområdena, vilket antyder att 

älgförvaltningsområdena är lika varandra även när det gäller kvaliteten av viltfoder. De 

signifikanta skillnaderna av täckningsgraden för rönn beror på att Aneby (61) har en 

väsentligt högre täckningsgrad av rönn än de övriga älgförvaltningsområdena (tabell 3). Den 

höga förekomsten av björk (tabell 2) är i linje med resultat från studier gjorda av Bergqvist et 

al. (2014) och Wam & Hjeljord (2010), som visar att björk registrerades på flest provytor. 

Resultatet visar också, i likhet med Wam & Hjeljord (2010), att rönn var den näst vanligaste 
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förekommande viltfoderarten (förutom i Aneby (61)). Det höga antalet förekomster av björk 

och rönn skulle kunna bero på att båda dessa arter har en god föryngringsförmåga i barrskog 

och blandskog (Götmark et al. 2005). Barrskog är den dominerande skogstypen i Sverige 

(Nilsson & Cory 2015) och björk och rönn har därmed goda förutsättningar för att kunna 

sprida och etablera sig i landskapet.  

I samtliga älgförvaltningsområden hade björk högst täckningsgrad, i likhet med resultat av 

Hörnberg (2001a). Bergqvist et al. (2014) visar däremot att tall var den art med högst 

täckningsgrad. Denna skillnad beror med största sannolikhet på att Bergqvists studie endast 

utfördes i intensivt brukade ungskogar i en enda region medan denna och Hörnbergs studie 

behandlat all skogsmark i flera regioner. Björkens höga täckningsgrad kan förklaras av att 

björk gynnas av öppna marker som bildas vid trakthyggesbruk och att den producerar många, 

lättspridda frön (Götmark et al. 2005). Björk är dessutom ett viktigt trädslag i 

skogsproduktionen (Angelstam et al. 2000, Bergqvist et al. 2014) och gynnas därför många 

gånger vid skogsbruk.  

 

Betningsgrad av viltfoder 

De olika hjortdjurens betesskador är svåra att skilja åt (Skogsstyrelsen 2016c) och det är inte 

säkert att alla betningsskador i studien är åstadkomna av älg. Då dovhjorten främst söker sin 

föda i fältskiktet (Bjärvall & Ullström 2010) och kronhjorten mest troligt inte har några starka 

stammar i de undersökta områdena (Jarnemo 2014) kan väsentlig påverkan från dessa 

hjortdjur uteslutas. Rådjur däremot konkurrerar till viss del om samma föda som älg 

(Bergquist et al. 2002) men betar endast på plantor som är lägre än 0,5 m i höjd (Welch i 

Bergquist et al. 2003) och deras betningsskador borde därför inte påverka resultatet i någon 

vidare bemärkelse.  

Resultatet visar att betestrycket var högst för salix, följt av rönn, en och asp (figur 3) vilket 

delvis är i linje med Månsson et al. (2007b) som visar att rönn, salix och asp är de 

viltfoderarter som har högst sannolikhet att bli betade. Cassing et al. (2006) visar att 

huvuddelen av asparna och rönnarna samt många av sälgarna i de undersökta bestånden var 

hårt betade. Det högre betestrycket på salix i denna studie kan bero på att en grupp med flera 

salixarter har inventerats medan Cassing et al. (2006) endast undersökt sälg. Betestrycket på 

asp varierar i landskapet och är större i ungskogar och kantzoner än i äldre skogar och inne i 

bestånd (Ericsson et al. 2001). Detta kan vara en förklaring till det högre betestrycket på asp i 

studien av Cassing et al. (2006), som endast omfattade betesskador i ungskog. Enen 

(Juniperus communis) ges sällan något större fokus i viltfodersammanhang vilket kan tyckas 

konstigt då resultat i denna studie visar att en betas i lika stor utsträckning som asp (figur 3). I 

södra Halland (134) och Vetlanda (62) var enen det viltfoder med högst betestryck (bilaga 1, 

figur 11). Månsson et al. (2007b) visar också på enens betydelse som viltfoder. Andra fördelar 

med enen är att den producerar enbär, till nytta för många fågelarter och att den växer 

långsamt (Skogsstyrelsen 2016d) och därför inte riskerar att konkurrera ut andra trädslag. 

Åtgärder för att gynna förekomsten av en i skogen skulle alltså kunna öka mängden viltfoder 
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och samtidigt gynna den biologiska mångfalden utan att för den skull inverka negativt på 

skogsproduktionen.  

Precis som Cassing et al. (2006) visar denna studie att endast en liten del av björkarna var hårt 

betade (figur 3), vilket antagligen beror på att björk inte föredras främst av älg (Cassing et al. 

2006, Månsson et al. 2007b). Bergqvist et al. (2014) visar däremot på en hög andel 

betesskador på björk. Varken i studien av Bergqvist et al. (2014) eller i denna studie har det 

gjorts någon skillnad på vårtbjörk och glasbjörk utan arterna har inventerats tillsammans som 

artgruppen björk. Då det har visat sig att vårtbjörk föredras som viltfoder framför glasbjörk 

(Månsson 2007b, Månsson 2009) skulle de skiftande resultaten skulle kunna bero på 

skillnader i andelen vårtbjörk och glasbjörk mellan studierna. Eftersom älgens preferenser för 

de olika björkarterna skiljer sig åt skulle det vara lämpligt att skilja på vårtbjörk och glasbjörk 

i Riksskogstaxeringens inventeringar. På så vis skulle man kunna få en bättre bild över 

viltfoderarternas täckning och betningsgrad utifrån foderkvalitet. Dock är det i praktiken svårt 

att skilja björkarterna åt utifrån morfologiska karaktärer, eftersom artkaraktärerna kan vara 

svagt utvecklade och ofta är intermediära (Eriksson et al. 1996). En inventering som särskiljer 

vårtbjörk och glasbjörk skulle därför kräva mer tid i anspråk och antagligen inte vara 

ekonomisk försvarbar.  

Rönn var den viltfoderart med högst andel betesskador, följt av björk och salix (figur 3), 

vilket visar på dessa arters betydelse som viltfoder. Resultat från Wam & Hjeljord (2010) 

visar också att rönn och björk (tillsammans med blåbär) var de viktigaste viltfoderarterna i 

älgens diet. Artgruppen RASE (Rönn, asp, salix & ek) utgjorde inga stora andelar av 

täckningsgraden (tabell 3) men utsattes ändå för 60 % av det totala antalet betesskador (figur 

4). Ungefär 50–80 % av tallarna i de undersökta älgförvaltningsområdena var betade (bilaga 

1, figur 6). Resultatet belyser behovet av att öka mängden av dessa arter i de aktuella 

älgförvaltningsområdena för att både tillgodose älgens födobehov, den biologiska mångfalden 

och ett hållbart skogsbruk (Skogsstyrelsen 2011). Detta kan ske genom att anlägga 

blandskogar och tallskogar, vilka genererar mer viltfoder än täta granskogar. (Skogsstyrelsen 

2014). Att öka andelen löv i skogen är också i linje med den svenska skogsbruksmodellen där 

tanken är att naturvård och produktion ska likställas (Skogsstyrelsen 2016e). Andra åtgärder 

för att öka förekomsten av dessa viltfoderarter är att hägna in dem och att minska betestrycket 

genom ökad avskjutning av älg (Angelstam et al. 2000). 

Att den lägsta andelen ”hård” och ”måttlig” betning fanns i Alvesta (73) (bilaga 1, figur 5, 6, 

7, 8, 9 & 10) skulle kunna bero på att Alvesta (73) är det ÄFO med högst andel fodpro och 

viltfoder (tabell 1). Resultat av Månsson et al. (2007a) visar att tillgången på viltfoder är en 

faktor som påverkar betestrycket. Till exempel minskar betestrycket på rönn med ökad volym 

lövträd (Cassing et al. 2006), betestrycket på tall minskar med ökad mängd tall (Heikkilä & 

Härkönen 1996, Herfindal et al. 2015) och betestrycket på björk ökar när tillgången på björk 

minskar (Hörnberg 2001a). Man kan alltså anta att en större andel fodpro/viltfoder leder till 

ett minskat betestryck på det viltfoder som finns i området. Detta förutsätter dock att 

älgtätheten är någorlunda konstant, vilket verkar vara fallet i Alvesta (73) där 

standardavvikelsen för avskjutningstätheten mellan de olika åren endast är 7% (tabell 1).  
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Avskjutningstäthet 

Enligt Bergqvist (2016) är avskjutningsstatistiken från jaktåren 2010/2011 och 2011/2012 

(innan ÄFO fanns) gjord genom bedömningar av vilken avskjutning som hör till respektive 

ÄFO. Vid analyser av avskjutningsstatistiken i SPSS hittades dock inga signifikanta 

skillnader (p>0,05) mellan avskjutningen för de olika jaktåren, vilket innebär att denna bias 

inte är stor nog att påverka resultatet väsentligt. Då alla älgar som skjuts vid jakt ska 

rapporteras in (Ericsson 2011) får man utgå från att själva rapporteringen är fullständig och 

inte utgör en bias.   

Med tanke på att älgstammen i Sverige regleras genom jakt som är anpassad till varje enskilt 

älgförvaltningsområde (Ericsson 2011) är signifikanta skillnader i avskjutningstäthet mellan 

älgförvaltningsområdena att förvänta sig. Avskjutningstätheten är ett mått på dödlighet vid 

jakt och ger inte några exakta mått på älgtätheten utan fungerar endast som ett index på 

tätheten av älg. Avskjutningsstatistiken ger inte en direkt spegling av älgpopulationens storlek 

och sammansättning (Ericsson 2011) utan påverkas av faktorer som jaktreglering, beteende 

hos jägare och vilt samt väderförhållanden (Skalski et al. 2005). Ueno et al. (2014) visar dock 

i en jämförande studie mellan olika statistikmetoder att avskjutningstäthet ger en relativt god 

spegling av variationen i älgtätheten mellan olika områden. De signifikanta samband mellan 

avskjutningstätheten och betningsgraden ”hård” för tall och salix som hittats i denna studie 

var väldigt svaga och inga säkra slutsatser ska dras utifrån dem. Dock kan man spekulera i att 

de samband som hittats skulle kunna spegla samband mellan älgtäthet och betningsgrad. De 

signifikanta sambanden var positiva vilket innebär att en högre avskjutningstäthet (älgtäthet) 

ger en ökad andel hård betning av tall och salix. Avskjutningstätheten har visat sig vara en 

fördröjd reflektion av älgtätheten (Ueno et al. 2014) och man kan alltså tänka sig att en ökad 

älgtäthet genererat ett högre betestryck på tall och salix som i sin tur sannolikt lett till en ökad 

avskjutning. Resultaten är i linje med Angelstam et al. (2000) som visar på signifikanta 

samband mellan index för älgtäthet och betesskador på tall och salix. Även Hörnberg (2001b), 

Månsson et al. (2007a) och Bergqvist et al. (2014) visar på signifikanta samband mellan index 

för älgtäthet och betesskador på tall. I studierna av Angelstam, Månsson och Bergqvist har 

man använt sig av älgtäthetsindex som baserats på spillningsinventering medan Hörnberg 

använt sig av avskjutningsstatistik, precis som i denna studie. Om de signifikanta sambanden i 

denna studie speglar verkliga samband mellan älgtäthet och betningsgrad skulle ett ökat 

betestryck på tall och salix kunna användas som indikatorer på en ökad älgtäthet. 

 

Signifikanta skillnader av betestrycket på tall fanns mellan samtliga ÄFO. Betestrycket på tall 

påverkas av många olika faktorer: mängden tall, mängden alternativt viltfoder (Hörnberg 

2001a), artsammansättningen av viltfodret, markens produktivitet och älgtätheten (Månsson et 

al. 2007a). De signifikanta skillnaderna i avskjutningstätheten som hittades i denna studie 

skulle kunna vara en av förklaringarna till det varierande betestrycket på tall. Älgens 

födovalsmönster skiljer sig åt mellan olika rumsliga skalor (Månsson et al. 2007a) och trots 

att denna studie tyder på likheter i kvantitet och kvalitet av viltfoder på ÄFO-nivå 

förekommer troligtvis olikheter på beståndsnivå som resulterar i varierande betestryck, i 

likhet med resultat av Heikkilä & Härkönen (1996) och Vivås & Seather (1987). 
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Det är rimligt att anta att det bör finnas signifikanta samband mellan mängden viltfoder och 

älgtätheten, då älgar borde ansamlas där födan finns, vilket Månsson (2009) har visat i en 

studie gjord i Svealand. Resultaten visade att den högsta älgtätheten fanns i habitat med högst 

andel viltfoder. I denna studie fanns dock inga signifikanta samband varken mellan förekomst 

eller mellan täckningsgrad av viltfoder och avskjutningstäthet. De skilda resultaten i studierna 

kan tänkas bero på skillnader i rumslig skala. Det största habitatet i studien av Månsson 

(2009) var runt 5 000 ha i jämförelse med älgförvaltningsområdena i denna studien på ca. 

99 000–180 000 ha. Olika metoder för att få fram index på älgtäthet (spillningsinventering 

(Månsson 2009) och avskjutningsstatistik) kan också vara en förklaring till de olika resultaten.  

 

 

Slutsatser 

 

Resultat i denna studie tyder på att de undersökta älgförvaltningsområdena är relativt lika 

varandra i fråga om kvantitet och kvalitet av viltfoder. Däremot fanns det signifikanta 

skillnader mellan alla älgförvaltningsområden vad gäller både avskjutningstäthet och 

betestryck på tall. De signifikanta sambanden mellan betestrycket på både tall och salix och 

avskjutningstätheten ger en antydan om att höga betestryck på tall och salix skulle kunna 

användas som indikatorer på en hög älgtäthet. Då sambanden var svaga, behöver detta dock 

undersökas mer innan några säkra slutsatser dras. Betestrycket på artgruppen RASE och tall 

var högt, vilket visar på behovet av att öka tillgången på dessa arter i de aktuella 

älgförvaltningsområdena. Riksskogstaxeringens och Skogsstyrelsens metoder för att skatta 

viltfodertillgången skiljer sig åt i flera avseenden vilket är viktigt att tänka på när de används 

för att få en uppskattning av viltfodertillgången. Framtida studier i älgförvaltningsområden 

som även inkluderar beståndsålder i analyserna skulle kunna ge värdefull information om 

fördelningen av viltfoder i landskapet. Fortsatta studier på älgförvaltningsområdesnivå över 

hur betestryck, älgtäthet, kvantitet och kvalitet av viltfoder ser ut och förändras vore att 

föredra för att få en ökad kunskap inför beslutsfattande som rör förvaltningen av älgstammen 

inom ett ÄFO.  
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Bilaga 1.  

Bilagan visar ett diagram per viltfoderart (ej för ask), med betningsgrader för varje 

älgförvaltningsområde.  

 

Figur 5. Andel av betningsgraderna ”hård”, ”måttlig”, ”svag” och ”ingen” för björk per ÄFO, medelvärden för 

åren 2011–2015. 

 

Figur 6. Andel av betningsgraderna ”hård”, ”måttlig”, ”svag” och ”ingen” för tall per ÄFO, medelvärden för 

åren 2011–2015. 



 

 

Figur 7. Andel av betningsgraderna ”hård”, ”måttlig”, ”svag” och ”ingen” för rönn per ÄFO, medelvärden för 

åren 2011–2015. 

 

 

 

Figur 8. Andel av betningsgraderna ”hård”, ”måttlig”, ”svag” och ”ingen” för asp per ÄFO, medelvärden för 

åren 2011–2015. 



 

 

Figur 9. Andel av betningsgraderna ”hård”, ”måttlig”, ”svag” och ”ingen” för salix per ÄFO, medelvärden för 

åren 2011–2015. 

 

 

 

Figur 10. Andel av betningsgraderna ”hård”, ”måttlig”, ”svag” och ”ingen” för ek per ÄFO, medelvärden för 

åren 2011–2015. 

 



 

 

 

Figur 11. Andel av betningsgraderna ”hård”, ”måttlig”, ”svag” och ”ingen” för en per ÄFO, medelvärden för 

åren 2011–2015. 
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