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Förord&
!

Denna!rapport!utgör!mitt!examensarbete!vid!Högskolan!i!Halmstad.!

Examensarbetet!avslutar!mina!studier!på!programmet!Naturvård!och!

artmångfald!och!omfattar!15!hp.!

!

Rapporten!har!utförts!i!samarbete!med!Svensk!Naturförvaltning!där!mina!

handledare!har!varit!Johan!Truvé!och!Emil!Broman.!Handledare!på!Högskolan!i!

Halmstad!har!varit!Anders!Jarnemo.!

!

Stort!tack!till!mina!handledare!för!tips,!råd!och!hjälp!under!arbetets!gång.!Tack!

även!till!Patrik!Palm!som!hjälpt!mig!med!fältinventeringarna.! !

! !

!

!

!
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Sammanfattning&
!

Skogsstyrelsen!har!tagit!fram!underlag!där!de!visar!hur!mycket!ungskog!det!

finns!i!alla!älgförvaltningsområden!i!Sverige.!Detta!gör!de!genom!analys!av!

satellitbilder.!Skogsstyrelsen!använder!mängden!ungskog!som!ett!mått!på!hur!

mycket!foder!det!finns!för!älgarna.!De!påpekar!att!man!bör!komplettera!med!

fältinventeringar!för!att!få!en!mer!rättvis!bild!av!fodertillgången,!men!i!2012O!och!

2013!års!foderprognoser!ingår!inte!fältinventeringar!i!underlaget.!

!

Problemen!med!metoden!är!att!utan!fältinventeringar!får!man!inte!en!rättvis!bild!

av!fodertillgången!i!ungskogen.!Det!är!inte!alla!ungskogar!som!erbjuder!bra!föda!

för!älgen,!t.ex.!ungskog!med!gran.!Man!kan!även!ifrågasätta!att!fodertillgången!i!

övrig!skogsmark!inte!bedöms.!

!

Genom!vegetationsinventering!i!två!områden!i!Halland,!med!hjälp!av!

täckningsgrad!i!provytor,!har!tillgängligt!älgfoder!i!ungskog!och!övrig!mark!

undersökts.!Syftet!var!att!uppskatta!fodertillgång!i!ungskog!och!jämföra!denna!

med!fodertillgång!på!övrig!mark.!Detta!för!att!se!om!Skogsstyrelsens!

foderberäkningar!ger!en!rättvis!blid!av!fodertillgången.!

!

Resultaten!visade!att!det!finns!mest!foder!i!ungskogen!för!älgen!men!även!att!det!

finns!en!betydande!del!tillgängligt!foder!för!älgen!utanför!ungskogen,!främst!i!

form!av!rönn,!asp,!sälg!och!ek!(s.k.!RASE)!och!i!form!av!markris.!Resultaten!

visade!också!att!en!femtedel!av!ungskogen!består!av!gran!vilket!älgen!inte!gärna!

äter.!Det!visade!sig!också!att!stora!variationer!kan!förekomma!vad!gäller!

täckningsgraden,!dels!mellan!de!två!studieområdena!och!dels!inom!områdena!

och!inom!samma!höjdklasser.!

!

Slutsatsen!blir!att!fältinventeringar!behövs!för!att!komplettera!skogsstyrelsens!

analyser!av!satellitbilder.!Det!finns!ett!behov!av!att!korrigera!för!andelen!gran!i!

ungskogsarealen.!Övrig!mark!borde!också!vägas!in!mer!i!bedömningen,!detta!

fram!för!allt!på!grund!av!markris!och!begärliga!arter!som!t.ex.!RASE.!
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Abstract&
!

The!Swedish!forest!agency!has!produced!data!on!the!availability!of!young!forest!

in!Sweden.!This!work!is!done!by!analysis!of!satellite!images.!The!Swedish!forest!

agency!uses!the!amount!of!young!forest!to!estimate!available!food!resources!for!

moose.!The!Swedish!forest!agency!point!out!that!the!data!from!satellite!images!

should!be!supplemented!with!field!studies,!but!in!2012!and!2013!no!field!studies!

in!were!used!in!the!food!predictions.!!

!

The!question!is!whether!the!sole!use!of!satellite!images!results!in!a!

representative!picture!of!available!food!recourses!for!moose.!Not!all!young!forest!

offers!good!forage!for!moose,!for!example!young!forest!with!Norway!spruce.!It!is!

also!an!inadequacy!that!food!recourses!in!other!habitats!than!young!forest!are!

not!considered.!

!

In!this!study,!the!forage!available!for!moose!was!monitored!in!two!areas!in!

Halland.!Forage!availability!was!estimated!as!cover!of!young!trees/bushes!

suitable!for!browsing!in!the!field!and!shrub!layers!in!sample!plots.!The!objective!

was!to!compare!available!forage!in!young!forest!and!other!habitats!in!order!to!

evaluate!if!the!Swedish!forest!agency’s!estimations!are!sufficient.!

!

The!results!show!that!most!of!the!available!forage!is!in!the!young!forest.!

However,!the!study!also!shows!that!there!is!a!significant!amount!of!available!

forage!for!moose!in!other!habitats!than!young!forest,!in!particular!rowan,!aspen,!

willow,!oak!and!forage!in!the!field!layer.!The!results!also!showed!that!one!fifth!of!

the!young!forest!consist!of!Norway!spruce!–!a!nonOpreferred!food!resource!for!

moose.!It!also!occurred!big!variations!in!coverage!of!forage!both!between!and!

within!the!two!areas!of!study.!

!

My!conclusion!is!that!field!studies!are!necessary!to!supplement!the!Swedish!

forest!agency’s!analysis!of!satellite!images.!Besides!young!forest,!other!habitats!

need!to!be!considered!to!include!preferable!species!in!the!field!and!shrub!layers.!

The!Swedish!forest!agency!should!also!correct!for!the!amount!of!Norway!spruce!

in!the!young!forest.!

!

!

!

!

!
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1.&Inledning!

1.1&Historik&om&älgstammen&
Under!mitten!av!1800Otalet!var!älgen!sällsynt!i!många!delar!av!Sverige,!

omfattande!jakt!under!1700Otalet!och!början!av!1800Otalet!hade!minskat!

älgstammen.!Även!konkurrens!av!tamboskap!spelade!in!vilket!begränsade!

födotillgången!för!älgen!(Ekman!1992;!Dumky!2005).!Under!mitten!av!1900Otalet!

växte!älgstammen!fort.!Förändringar!i!skogsbruket!med!fler!kalhyggen,!vilket!

producerar!rikligt!med!foder,!var!en!faktor!som!påverkade!och!även!frånvaron!

av!stora!rovdjur!som!varg!och!björn!påverkade!(Cederlund!et!al.!1987;!Ostgard!

1987;!Lavsund!et!al.!2003).!På!1980Otalet!ansågs!den!svenska!älgstammen!vara!

för!stor!med!mer!än!en!halv!miljon!älgar!och!med!ökad!avskjutning!minskades!

älgstammen!igen.!Under!de!senaste!åren!finns!på!sommaren!ca!300!000!till!400!

000!älgar!i!Sverige!och!på!hösten!under!älgjakten!skjuts!ca!100!000. 
!

1.2&Älgens&födoval&
Älgens!föda!består!på!vintern!främst!av!skott!från!träd!och!buskar,!i!första!hand!

från!tall!och!björk.!Under!växtsäsongen!äter!älgen!mycket!löv!från!träd!och!

buskar,!men!också!örter.!Under!tidig!vår!och!sen!höst!och!under!snöfattiga!

vintrar!kan!födan!bestå!av!mycket!blåbärsris!och!ljung!(Månsson!et!al.!2007a).!

Blåbärsris!är!framför!allt!viktigt!för!älgen!tidigt!på!våren!när!det!blir!tillgängligt!

efter!snösmältningen!och!hittas!i!gammal!barrskog!(Olsson!et!al.!2010).!Om!

älgen!kan!välja!så!föredrar!den!att!beta!på!rönn,!asp,!sälg!och!ek,!vilket!brukar!

förkortas!med!RASE.!I!andra!hand!kommer!vårtbjörk!och!en,!vilka!betas!betydligt!

mindre!än!förstahandsvalet.!Tall!tillsammans!med!glasbjörk!kommer!först!på!en!

tredje!plats!(Månsson!et!al.!2007a).!Även!om!gran!är!vanligt!förekommande!i!

skogen!så!är!det!en!resurs!som!älgen!i!regel!utnyttjar!i!liten!utsträckning!

(Månsson!et!al.!2007b).!

!

Den!största!fodermängden!för!älgar!finns!i!de!flesta!fall!i!ungskogarna!i!form!av!

lövsly!(Öhman!et!al.!2011).!Normalt!sett!så!är!fodermängden!låg!i!övrig!mark!

som!äldre!skogar!och!på!impediment.!Men!eftersom!den!övriga!marken!uppgår!

till!stora!arealer!så!kan!fodertillgången!på!sådan!mark!vara!betydelsefull.!Det!

finns!även!stora!arealer!mark!och!skog!som!ger!väldigt!lite!eller!inget!foder!alls!

för!älgen,!som!t.ex.!täta!granskogar!(Bergström!et!al.!2005).!Mängden!tillgängligt!

foder!kan!snabbt!förändras!av!kraftiga!snöfall,!skogsbruk,!storm,!brand!och!

toppbrott!(Månsson!et!al.!2007a;!Olsson!et!al.!2010).!

!

Älgarna!utnyttjar!ungskog!mer!än!äldre!skog!men!det!kan!skilja!sig!mellan!olika!

år.!Skillnaderna!mellan!olika!år!beror!på!hur!många!dagar!det!har!legat!mer!än!

10!cm!snö!på!marken.!De!föredrar!ungskog!när!det!är!fler!snödagar!och!de!

föredrar!äldre!skog!när!det!är!få!snödagar.!Med!mycket!snö!så!täcks!blåbärsris!

och!ljung!över!och!älgen!måste!söka!sig!till!mer!lättillgängligt!foder!som!då!finns!

ovanför!snön!i!ungskogar!(Månsson!et!al.!2007a).!

!

1.3&Problematik&med&älgskador&
Det!moderna!skogsbruket!med!sitt!hyggesbruk!är!en!viktig!förklaring!till!en!

nästan!explosionsartad!ökning!av!älg!i!Sverige!under!1900Otalet.!
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Älgpopulationens!ökning!beror!främst!på!den!stora!tillgången!på!föda!som!det!

moderna!skogsbruket!ger!genom!skapandet!av!kalhyggen!där!lövsly,!örter!och!

gräs!växer!(Lavsund!2003).!Det!moderna!skogsbruket!skapar!möjligheter!för!en!

stor!älgpopulation,!samtidigt!som!detta!leder!till!en!konflikt!mellan!älgen!och!

skogsbolagen.!Den!ökade!älgpopulationen!har!lett!till!omfattande!betesskador!på!

framförallt!tallungskogar!i!olika!delar!av!Sverige!(Lavsund!2003). 
!

Under!de!kalla!vintermånaderna!så!är!älgen!tvungen!att!äta!mycket!mat!och!

förbruka!så!lite!energi!som!möjligt!för!att!överleva.!Orsakerna!till!att!älgen!väljer!

att!beta!tall!är!att!tallen!innehåller!mycket!näring,!den!förekommer!i!stora!

koncentrationer!på!föryngringsytorna,!den!är!lättsmält!och!ger!ett!större!intag!av!

föda!vid!varje!bett!från!plantan!än!vad!lövträd!gör.!Dessa!faktorer!kan!

tillsammans!leda!till!stora!samlingar!av!älgar!på!mycket!begränsade!områden,!

vilket!i!sin!tur!leder!till!betesskador!på!tallen!(Ekman!1992;!Dumky!2005).!Det!

finns!också!betydligt!mindre!av!de!arterna!som!älgen!föredrar!som!rönn,!asp!och!

sälg!än!vad!det!finns!tall!(Månsson!et!al!2007b).!

!

Från!skadesynpunkt!finns!fem!olika!sätt!för!älgen!att!beta!på!tall:!sidoskottsbete,!

toppskottsbete,!stambrott,!barkgnag!och!försommarbetning.!Alla!dessa!kan!

orsaka!produktionsförluster,!men!de!fyra!sista!ger!också!tekniska!skador,!vilka!

räknas!som!de!mest!allvarliga!skadorna!(Lavsund!2003).!Betningen!börjar!oftast!

när!träden!är!ca!0,5!m!höga,!men!också!nysatta!plantor!kan!betas.!När!skogen!är!

mellan!1,5!och!3,5!m!hög!är!betningen!som!störst.!Älgen!kan!beta!toppskottet!

ända!upp!till!ca!2,5!m!höjd!(Lavsund!2003).!Betesskador!i!skogen!innebär!stora!

ekonomiska!förluster!för!markägare!både!volymO!och!kvalitetsmässigt.!Skadorna!

minskar!kraftigt!den!framtida!avverkningsbara!volymen!samt!begränsar!

användningsområdet!för!virket!(Pettersson!et!al.!2010).!

!

1.4&Nya&älgförvaltningen&
2012!infördes!en!ny!älgförvaltning!i!Sverige.!För!att!få!en!älgstam!av!hög!kvalitet!

och!som!är!i!balans!med!foderresurserna,!så!ville!regeringen!ha!en!förvaltning!

som!är!mer!lokalt!förankrad!och!ekosystembaserad.!Förvaltningen!ska!ta!hänsyn!

till!bl.a.!skador!på!skog!och!påverkan!på!biologisk!mångfald.!Den!nya!

förvaltningen!ska!också!vara!adaptiv,!att!den!måste!ta!hänsyn!till!nya!eller!

förändrade!förhållanden!(Naturvårdsverket!2012). 
!

Viltförvaltningsdelegationen!(VFD),!som!utses!av!Länsstyrelsen!har!

huvudansvaret!för!älgförvaltningen!och!tar!fram!övergripande!mål!för!länet.!

Varje!län!är!indelat!i!ett!antal!älgförvaltningsområden!(ÄFO)!som!har!en!mer!

regional!överblick.!Varje!ÄFO!ska!omfatta!en!avgränsad!älgstam,!i!södra!Sverige!

ska!det!vara!en!areal!på!minst!50!000!ha!och!i!norra!Sverige!minst!100!000!ha!

(Sandström!2011).!I!varje!ÄFO!finns!en!älgförvaltningsgrupp!som!gör!upp!en!

älgförvaltningsplan!och!ger!förslag!på!tilldelning!som!VFD!ska!fastställa.!De!ger!

också!riktlinjer!och!rekommendationer!åt!älgskötselområdena!(ÄSO).!Inom!varje!

ÄFO!finns!ett!antal!ÄSO!som!gör!upp!en!skötselplan!för!den!lokala!förvaltningen!

av!älgstammen!(Sandström!2011).!Med!hjälp!av!olika!inventeringsmetoder!så!

ska!ÄFO!och!ÄSO!ta!reda!på!hur!mycket!foder!det!finns!för!älgarna!och!hur!
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mycket!betesskador!det!förekommer.!Detta!ska!sedan!ligga!till!grund!för!hur!

mycket!älg!det!får!finnas!i!ett!visst!område.!

!

1.5&Skogsstyrelsens&metoder&
Det!är!skogsstyrelsen!som!tar!fram!och!utvecklar!skogliga!

betesinventeringsmetoder!som!ska!vara!en!del!i!det!beslutsunderlag!som!

används!i!den!nya!älgförvaltningen.!Skogsstyrelsen!har!tagit!fram!flera!olika!

inventeringsmetoder!som!mäter!älgens!och!andra!hjortdjurs!påverkan!på!

skogen,!de!viktigaste!är!älgbetesinventering,!foderprognos!och!referenshägn!

(skogsstyrelsen.se).!

!

Foderprognos!(fodpro)!är!en!inventeringsmetod!där!det!tas!fram!information!om!

fodersituationen!och!hur!utvecklingen!av!fodersituationen!kommer!att!se!ut!

inom!ett!område.!Det!går!till!så!att!först!bedöms!hur!mycket!foderproducerande!

ungskog!det!finns!som!erbjuder!älgen!god!tillgång!på!foder,!vilket!görs!genom!

analys!av!satellitbilder.!En!ungskog!ses!som!foderproducerande!enligt!

Skogsstyrelsen!när!den!är!mellan!en!och!sex!meter!hög.!Varför!de!koncentrerar!

sig!på!ungskog!är!för!att!den!allmänt!ger!bra!tillgång!på!foder!och!den!kan!

förändras!mycket!mellan!olika!år.!Äldre!skog!och!annan!mark!anses!inte!vara!

betydelselösa!ur!fodersynpunkt!men!det!bedöms!att!den!marken!inte!förändras!

lika!snabbt!(Kalén!et!al.!odat.).!

!

Fodertillgång!och!foderkvalitet!kan!dock!variera!mellan!ungskogar,!vilket!

påverkar!fodersituationen!i!olika!områden.!Vad!som!kan!skilja!är!

trädslagsfördelning!i!ungskogen!och!markens!bonitet.!Det!räcker!alltså!inte!bara!

att!med!hjälp!av!satellitbilder!och!arealen!ungskog!bestämma!hur!mycket!foder!

det!finns!utan!det!behövs!kompletterande!fältinventeringar!(Kalén!et!al.!odat.).!
!

1.6&Syfte/problemställning&
Skogsstyrelsen!har!tagit!fram!underlag!där!de!visar!hur!mycket!ungskog!det!

finns!i!alla!älgförvaltningsområden!i!Sverige.!Skogsstyrelsen!använder!mängden!

ungskog!som!ett!mått!på!hur!mycket!foder!det!finns!för!älgarna.!Denna!

information!används!vid!älgförvaltningen,!som!ett!mått!på!hur!mycket!älg!det!

kan!finnas!i!olika!områden.!Skogsstyrelsen!påpekar!att!kompletteringar!med!

fältinventeringar!bör!ske!för!att!få!en!mer!rättvis!bild!av!fodertillgången,!men!i!

2012O!och!2013!års!foderprognoser!ingår!inte!fältinventeringar!i!underlaget.!

!

Problemen!med!metoden!är!att!utan!fältinventeringar!finns!det!en!risk!att!det!

blir!en!allt!för!schablonmässig!bild!av!fodertillgången!i!ungskogen.!Det!är!inte!

heller!alla!ungskogar!som!erbjuder!bra!föda!för!älgen,!t.ex.!ungskog!med!gran.!

Även!att!fodertillgången!i!övrig!skogsmark!inte!tas!med!i!bedömningen!av!

foderresurser!kan!ifrågasättas.!

!

Genom!vegetationsinventering!i!två!områden!i!Halland!har!fodertillgången!i!

ungskog!och!övrig!mark!undersökts.!Syftet!är!att!uppskatta!fodertillgång!i!

ungskog!och!jämföra!denna!med!fodertillgång!på!övrig!mark.!Detta!för!att!se!om!

Skogsstyrelsens!foderberäkningar!ger!en!representativ!bild!av!fodertillgången.!



! 8!

2.&Metod&
Projektet!har!genomförts!genom!att!mäta!tillgängligt!älgfoder!med!hjälp!av!

provytor.!Totalt!mättes!645!provytor!fördelat!på!två!områden!i!Halland,!

Långhulten!ÄSO!och!Södra!Fjäre!ÄSO.!Långhulten!ÄSO!ligger!öster!om!Halmstad!

vid!Simlångsdalen!och!är!på!ca!9500!ha,!Södra!Fjäre!ÄSO!ligger!i!norra!Halland!

söder!om!Kungsbacka!och!är!på!ca!19500!ha!(fig.!1).!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
Figur!1.!Karta!över!Hallands!län!indelat!
i!älgskötselområden.!Grönmarkerat!i!

norr!är!Södra!Fjäre!ÄSO!och!i!söder!

Långhultens!ÄSO.!

!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fodertillgången!mättes!i!65!bestånd!i!Långhulten!och!i!64!bestånd!i!Södra!Fjäre,!

inom!varje!bestånd!mättes!5!provytor.!Beståndsindelningen!gjordes!med!

utgångspunkt!i!fyra!olika!höjdklasser!(tabell!1).!Höjdklass!1!var!öppen!mark,!dit!

äng!och!åker!räknades,!här!mättes!endast!5!bestånd!i!respektive!område!då!det!

kunde!antas!att!variationen!inte!var!så!stor!här.!Höjdklass!2O4!var!skog!där!

höjdklass!2!innefattade!kalhygge!och!ungskog!med!en!planthöjd!upp!till!2,5!

meter,!här!mättes!20!bestånd!inom!respektive!höjdklass!och!område!då!det!

kunde!antas!att!variationen!var!som!störst!här!(tabell!1).!

!

Tabell!1.!Indelning!av!landskapet!i!olika!höjdklasser.!Höjdklass!1!är!öppen!mark,!de!
övriga!höjdklasserna!är!skog.!

!

Höjdklass! Höjd! Antal!bestånd!

1! 0!m! 5!

2! 0O2,5!m! 20!

3! 2,5!O5!m! 20!

4! >!5!m! 20!

!

!

Med!hjälp!av!kartor!i!datorprogrammet!ArcGIS!10.1!så!delades!de!två!områdena!

upp!i!kvadrater!på!500!x!500!meter,!270!stycken!för!Långhulten!och!416!stycken!
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för!Södra!Fjäre.!20!kvadrater!slumpades!sedan!ut!i!varje!område!(fig.!2).!

Kvadraterna!användes!för!att!lokalisera!olika!bestånd.!Koordinater!till!alla!hörn!i!

kvadraterna!togs!fram!och!lades!in!i!en!GPS!för!att!lätt!kunna!hitta!de!olika!

kvadraterna!i!fält.!

!

Inventering)med)provytor)
När!en!hörnpunkt!på!en!kvadrat!hade!lokaliserats!så!gick!jag!utefter!kvadratens!

sidor!med!hjälp!av!GPS,!det!bestånd!som!den!första!hörnpunkten!låg!i!mättes.!

Sen!gick!jag!vidare!längs!kvadratens!sidor!tills!jag!hade!fått!ett!bestånd!inom!

varje!höjdklass!(fig.!2).!Det!var!inte!alltid!jag!hittade!alla!höjdklasser!inom!varje!

kvadrat,!då!sparades!det!beståndet!till!nästa!kvadrat!vilket!gjorde!att!två!bestånd!

inom!samma!höjdklass!kunde!mätas!inom!samma!kvadrat.!

!

!

!

!

Figur!2.!Skiss!över!studiens!metod.!Längst!till!vänster!visas!Långhulten!ÄSO!som!
exempel!på!område!med!slumpmässigt!valda!kvadrater!utplacerade.!Nästa!bild!visar!en!

förstoring!av!kvadraten!där!fyra!bestånd!i!de!olika!höjdklasserna!har!hittats!längs!

kvadratens!sidor.!Tredje!bilden!visar!en!förstoring!av!beståndet!där!provytor!är!

placerade.!Sista!bilden!visar!provytan!med!en!radie!på!2,52!meter!(20!m2).!

!

!

Själva!mätningen!gick!till!så!att!fem!provytor!mättes!inom!varje!bestånd.!

Eftersom!bestånden!var!av!olika!utformning!och!storlek!var!det!svårt!att!ha!en!

och!samma!metod!för!utläggning!av!provytorna.!Målsättningen!var!alltid!att!

lägga!en!provyta!som!mittpunkt!och!sen!en!provyta!i!var!sitt!väderstreck!med!50!

meters!mellanrum!(fig.!3).!!Om!inte!alternativ!1!fungerade!så!lades!provytorna!ut!

på!en!lång!rad!med!50!meters!mellanrum!(fig.!4).!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Figur!3.!Utläggningsmetod!1!
förprovytor.!50!meter!mellan!varje!

provyta.! ! !!!!!!!!!

Figur!4.!Utläggningsmetod!2!för!
provytor.!50!meter!mellan!varje!

provyta.!

!
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!

Själva!provytan!var!cirkulär!med!en!radie!på!2.52!meter!som!mättes!ut!med!ett!

måttband.!En!cirkel!med!en!radie!på!2.52!meter!ger!en!area!på!20!m2.!!

Det!som!mättes!inom!provytan!var!täckningsgrad!för!alla!kärlväxter!och!höjden!

på!träden.!Höjden!på!träden!mättes!med!en!metod!som!bygger!på!likformiga!

trianglar(fig.!5).!En!pinne!används!som!är!lika!lång!som!avståndet!mellan!en!

utsträckt!hand!och!ögat.!Med!hjälp!av!pinnen!syftar!man!mot!trädets!topp.!

Trädets!höjd!är!då!avståndet!till!trädet!plus!höjden!till!ögonen.!Trädhöjden!

angavs!som!ett!medeltal!mellan!det!näst!

högsta!och!det!näst!lägsta!trädet.!

!

!

!

!

!

!

!
!
!
Figur.!5!Metod!för!att!mäta!trädhöjd.!En!pinne!
(A)!används!där!avståndet!från!handen!till!

pinnens!topp!är!lika!långt!som!avståndet!mellan!

handen!och!ögat.!Med!hjälp!av!pinnen!syftar!man!

mot!trädets!topp.!Trädets!höjd!är!då!avståndet!till!

trädet!(B)!plus!höjden!till!ögonen!(C).!

!

!

Täckningsgraden!är!den!procentuella!del!som!den!projicerade!ytan!från!tre!

meters!höjd!som!varje!art!totalt!upptar!i!provytan!(fig.!6).!Tre!meter!användes!i!

det!här!fallet!för!att!det!är!så!högt!upp!som!älgen!kan!beta.!Täckningen!räknas!

bara!för!det!som!finns!inom!provytan!och!anges!i!procent!av!hela!ytan.!En!

kvadratmeter!motsvarar!5!%!täckningsgrad.!Den!sammanlagda!täckningsgraden!

behöver!inte!bli!100!%.!Provytan!kan!innehålla!sten,!vatten!eller!mossa!och!

täckningsgraden!blir!då!mindre!än!100!%.!Träd!och!buskar!kan!ibland!stå!väldigt!

tätt!och!ligga!omlott!och!den!sammanlagda!täckningsgraden!kan!då!bli!mer!än!

100!%.!

!

!

!

Figur!6.!Ritning!över!den!
projicerade!ytan!som!olika!

arter!upptar!av!marken.!

Höjdmarkeringen!till!vänster!

avser!3!m.!

!

!

!

!

Hantering)av)data)
All!insamlad!data!har!förts!in!i!Microsoft!Excel!2011!för!bearbetning!och!

analyser.!!
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!

Alla!diagram!i!resultatet!har!försetts!med!standardavvikelser!för!att!se!på!

variationen!i!resultatet.!Staplarna!i!diagrammen!visar!resultatet!delat!på!antal!

provytor!för!respektive!höjdklass.!Standardavvikelsen!har!dock!inte!delats!på!

antal!provytor!för!att!på!så!sätt!bättre!avspegla!variationen.!

!

För!att!få!en!överblick!över!resultatet!har!först!den!totala!fodermängden!delats!

in!i!ungskog!(skogsstyrelsens!definition!på!ungskog!är!1O6!m)!och!övrig!mark.!

För!att!visa!på!granens!betydelse!har!ungskog!och!övrig!mark!delats!in!i!

fodermängd!inklusive!gran!och!fodermängd!exklusive!gran!(fig.!6).!

Fodermängden!har!sen!fördelats!på!fyra!höjdklasser!istället!för!två.!Den!övriga!

marken!har!här!delats!upp!i!tre!olika!höjdklasser!för!att!få!en!bättre!bild!av!

fördelningen!av!fodret.!

!

I!datorprogrammet!IBM!SPSS!Statistics!v22!användes!oneOway!ANOVA!för!att!

utvärdera!skillnader!mellan!områdena!Långhulten!och!Södra!Fjäre!och!mellan!

ungskog!och!övrig!mark.!Som!gräns!för!signifikanta!skillnader!användes!p!<!0,05.!!

!

3.&Resultat&
!

Inventeringarna!utfördes!under!perioden!3!maj!2013!till!8!juni!2013.!!

!

Figurer!6!till!11!visar!fodermängden!i!procentuell!täckningsgrad!fördelat!över!

olika!höjdklasser.!För!total!fodermängd!(dvs.!inklusive!gran)!var!

täckningsgraden!större!i!ungskog!än!i!övrig!mark!(fig.!7).!Det!fanns!alltså!mer!

tillgängligt!foder!i!ungskogen!än!vad!det!fanns!i!den!övriga!marken.!!

!

För!fodermängd!exklusive!gran!var!täckningsgraden!fortfarande!större!i!ungskog!

än!i!övrig!mark,!skillnaden!var!dock!mindre!jämfört!med!när!gran!inkluderades.!I!

ungskogen!skedde!en!genomsnittlig!minskning!av!den!tillgängliga!fodermängden!

med!18,5!%!vid!uteslutning!av!gran!ur!mätningen.!I!övrig!mark!var!minskningen!

inte!lika!stor,!här!skedde!en!genomsnittlig!minskning!på!7,7!%!av!det!tillgängliga!

fodret!vid!uteslutning!av!gran.!Detta!visar!att!det!fanns!en!större!andel!tillgänglig!

gran!i!ungskog!än!i!övrig!mark,!av!den!totala!fodermängden!i!ungskogen!var!ca!

en!femtedel!gran.!!

!

Det!fanns!ingen!signifikant!(p!<!0,05)!skillnad!vad!gäller!fodermängd!mellan!de!

två!studieområdena,!varken!för!inklusive!gran!(Anova:!F!=!2,582;!p!=!0,109)!eller!

exklusive!gran!(F!=!2,604;!p!=!0,107).!Vid!jämförelse!mellan!ungskog!och!övrig!

mark!vad!gäller!fodermängd!mellan!de!två!studieområdena!fanns!en!signifikant!

skillnad!både!vad!gäller!inklusive!gran!(F!=!167,935;!p!=!0,0005)!och!exklusive!

gran!(F!=!48,605;!p!=!0,0005).!

!
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!
Figur!7.!Medelvärde!och!standardavvikelse!för!fodermängd!inklusive!gran!jämfört!med!
fodermängden!exklusive!gran.!Ungskog!1O6!meter.!

!
!
Figur!8!visar!fördelningen!av!den!tillgängliga!fodermängden.!Detta!visar!inte!lika!

tydligt!att!fodermängden!var!större!i!ungskogen!(1O6!m)!än!i!övrig!mark.!För!

Långhulten!fanns!en!topp!av!täckningsgraden!i!ungskogen!medan!för!Södra!Fjäre!

låg!toppen!istället!i!höjdklassen!6O15!meter.!Resultatet!visade!att!

täckningsgraden!var!som!minst!i!den!högsta!höjdklassen!med!träd!över!15!

meter.!

!

!
Figur!8.!Medelvärde!och!standardavvikelse!för!fodermängd!inklusive!gran!jämfört!med!
fodermängden!exklusive!gran!fördelat!på!fyra!höjdklasser.!

!

Täckningsgraden!för!buskskiktet!(fig.!9),!här!utan!gran,!visar!att!det!fanns!mer!

tillgängligt!foder!i!ungskogen!än!i!övrig!mark.!För!Södra!Fjäre!i!höjdklassen!6O15!

fanns!dock!ett!avvikande!resultat!med!hög!täckningsgrad.!!

!
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!

!

!

!

Figur!9.!Medelvärde!och!standardavvikelse!för!täckningsgraden!för!buskskiktet!utan!
gran.!

!

!

För!de!för!älgen!begärliga!arterna!rönn,!asp,!sälg!och!ek!(RASE)!var!

täckningsgraden!låg!enligt!studien!(fig.!10).!I!Långhulten!var!det!någorlunda!jämt!

fördelat!över!höjdklasserna,!det!förekom!en!liten!ökning!av!RASE!i!de!högre!

höjdklasserna.!I!Södra!Fjäre!fanns!en!större!skillnad!mellan!de!lägre!

höjdklasserna!och!de!högre!höjdklasserna!vilket!visade!att!den!mesta!av!RASE:n!

fanns!utanför!ungskogen.!I!genomsnitt!för!Långhulten!och!Södra!Fjäre!fanns!1,2!

procent!av!RASE!i!ungskogen.!För!Långhulten!visade!standardavvikelsen!att!stor!

lokal!variation!förekom!inom!höjdklass!6O15.!

!

!
Figur!10.!Medelvärde!och!standardavvikelse!för!täckningsgraden!av!RASE!(rönn,!asp,!
sälg!och!ek).!
!
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Studien!visade!att!tillgänglig!björk!förekom!till!största!delen!i!ungskog!(fig.!11).!I!

genomsnitt!för!Långhulten!och!Södra!Fjäre!var!täckningsgraden!för!björk!i!

ungskog!20,9!och!ett!genomsnitt!för!resterande!höjdklasser!var!3,6!procent.!För!

både!Långhulten!och!Södra!Fjäre!visade!standardavvikelsen!att!stor!lokal!

variation!förekom!inom!höjdklass!1O6.!

!

!
Figur!11.!Medelvärde!och!standardavvikelse!för!täckningsgraden!av!björk.!
!

!

Täckningsgraden!för!markris!(blåbär,!ljung!och!lingon)!ökade!med!trädhöjden!

(fig.!12).!För!Långhulten!fanns!en!anmärkningsvärd!topp!av!markriset!i!

höjdklassen!6O15!meter.!I!genomsnitt!för!Långhulten!och!Södra!Fjäre!var!

täckningsgraden!av!markris!i!ungskog!13,1!och!ett!genomsnitt!av!

täckningsgraden!för!Långhulten!och!Södra!Fjäre!för!en!trädhöjd!över!sex!meter!

var!21,1.!

!

!
Figur!12.!Medelvärde!och!standardavvikelse!för!täckningsgraden!av!markris!(blåbär,!
ljung!och!lingon).!
!
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!

Tall!förekom!i!liten!utsträckning!i!båda!områdena!(fig.!13).!Det!fanns!dock!mer!

tall!i!Södra!Fjäre!än!i!Långhulten.!Både!för!Södra!Fjäre!och!för!Långhulten!fanns!

en!tydlig!topp!av!tallen!i!ungskog!(1O6!m).!I!genomsnitt!mellan!Långhulten!och!

Södra!Fjäre!låg!täckningsgraden!för!tall!i!ungskog!på!3,4!procent.!För!övrig!mark!

låg!genomsnittet!mellan!Långhulten!och!Södra!Fjäre!på!0.4!procent.!För!Södra!

Fjäre!visade!standardavvikelsen!att!stor!lokal!variation!förekom!inom!höjdklass!

1O6.!

!

!
Figur!13.!!Medelvärde!och!standardavvikelse!för!täckningsgraden!av!tall.!
!

4.&Diskussion&
!!

Även!fast!resultaten!av!studien!visade!att!ungskogen!innehöll!mer!foder!än!övrig!

mark!så!visade!de!också!att!en!stor!del!av!ungskogen!bestod!av!gran!och!att!det!

fanns!en!betydande!del!foder!i!övrig!mark!som!inte!ska!räknas!bort.!!

!

När!fältinventeringarna!påbörjades!i!början!av!maj!hade!lövsprickningen!precis!

börjat!på!grund!av!en!sen!vår.!För!att!lättare!kunna!identifiera!olika!arter!i!fält!så!

gjordes!ett!uppehåll!på!ett!par!veckor!innan!inventeringen!återupptogs.!Min!

bedömning!är!dock!att!detta!inte!bör!ha!påverkat!resultatet!eller!slutsatser!

nämnvärt.!

!

Studien!visade!att!fodertillgången!var!större!i!ungskog!än!i!övrig!mark!(fig.!7).!

Tidigare!studier!har!också!visat!att!på!de!flesta!håll!finns!de!största!

fodermängderna!i!ungskogarna!(Öhman!et!al.!2011).!Även!vid!uteslutning!av!

gran!ur!resultatet!var!fodertillgången!större!i!ungskog!än!i!övrig!mark.!Det!fanns!

en!signifikant!skillnad!mellan!ungskog!och!övrig!mark!vad!gäller!fodertillgång!

både!inklusive!och!exklusive!gran.!Skillnaden!var!dock!inte!lika!stor!mellan!

ungskog!och!övrig!mark!vid!uteslutning!av!gran!vilket!tyder!på!att!det!fanns!mer!

tillgänglig!gran!för!älgarna!i!ungskog!än!vad!det!fanns!i!övrig!mark.!18,5!%!av!det!

tillgängliga!fodret!för!älgarna!i!ungskogen!bestod!alltså!av!gran,!vilket!betyder!att!

ca!en!femtedel!av!fodermängden!i!ungskogen!kan!räkna!bort!då!älgen!inte!gärna!
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äter!gran.!Enligt!en!studie!av!Hörnberg!(2001)!bestod!den!totala!mängden!

tillgängligt!foder!för!älgarna!av!42!%!gran!men!det!förekom!knappt!att!älgen!åt!

av!granen.!Mellan!de!två!områdena,!Långhulten!och!Södra!Fjäre,!kunde!ingen!

signifikant!skillnad!uppvisas!vilket!tyder!på!att!de!två!områdena!är!jämförbara.!

!

Studien!visade!också!att!det!fanns!en!betydande!del!tillgängligt!foder!för!älgen!

utanför!ungskogen.!Enligt!Bergström!et!al.!(2005)!kan!foderbiomassan!på!övrig!

mark!vara!betydande,!även!om!det!samtidigt!finns!mark!som!producerar!lite!

eller!inget!älgfoder!alls.!Uppdelning!av!den!övriga!marken!i!fler!höjdklasser!

visade!hur!den!fördelar!sig!i!landskapet!(fig.!8).!Det!visade!att!ungskogen!inte!

direkt!har!en!markant!topp!här!utan!att!den!tillgängliga!fodermängden!ligger!på!

en!relativt!jämn!nivå!mellan!0O15!meter.!Buskskiktet!(fig.!9),!vilket!mer!

representerar!älgens!föda,!visade!likväl!att!det!fanns!mer!foder!i!ungskogen!än!i!

övrig!mark.!I!höjdklassen!6O15!för!Södra!Fjäre!fanns!dock!en!avvikande!hög!

täckningsgrad!av!foder!vilket!visar!på!den!stora!variation!som!kan!förekomma.!

Att!fodermängden!blev!så!hög!just!här!berodde!till!stor!del!på!ett!antal!provytor!

med!hög!täckningsgrad!av!bok.!

!

Av!RASE!fanns!generellt!sett!lite!i!både!Långhulten!och!Södra!Fjäre!(fig.!10).!

Resultatet!visade!dock!att!det!fanns!mer!RASE!i!de!högre!höjdklasserna!än!i!

ungskog.!Eftersom!älgarna!väljer!att!äta!RASE!i!första!hand!(Månsson!et!al.!

2007a),!är!detta!ett!viktigt!resultat!som!kan!visa!att!älgen!uppehåller!sig!en!del!i!

äldre!skog!för!att!det!finns!begärligt!foder!där.!Långhulten!visade!endast!en!liten!

ökning!av!RASE!med!trädhöjden!medan!Södra!Fjäre!hade!en!markant!skillnad!

mellan!ungskog!och!6O15!meter!med!nästan!tre!gånger!så!mycket.!Det!fanns!en!

stor!variation!i!förekomst!av!RASE.!Detta!kan!bero!på!att!en!del!arter!som!t.ex.!

asp!har!en!tydligt!klumpad!utbredning!i!landskapet!och!saknas!helt!i!många!

bestånd!(Bergström!et!al.!2005).!!!

!

För!björk!fanns!tydlig!skillnad!i!mängden!tillgängligt!foder!mellan!ungskog!och!

övriga!höjdklasser.!Standardavvikelsen!visade!dock!att!variation!var!stor,!

Hörnberg!(2001)!kunde!visa!i!en!studie!att!andelen!björk!kunde!variera!kraftigt!i!

olika!områden.!Vid!jämförelse!mellan!björk!och!RASE!i!ungskogen!fanns!det!

betydligt!mer!björk!än!RASE.!Täckningsgraden!för!björk!i!ungskog!var!20,9!

medan!täckningsgraden!för!RASE!i!ungskog!endast!var!1,2.!RASE!ligger!överst!på!

listan!över!älgens!favoritfoder!men!även!björk!kommer!högt!upp!på!listan.!I!

ungskog!utgör!björk!en!stor!del!av!älgens!föda,!enligt!en!tidigare!studie!av!

Hörnberg!(2001)!var!björk!den!vanligaste!födokällan!för!älgen.!!

!

Markris,!som!framför!allt!är!en!viktig!födoresurs!på!vinterhalvåret!(Månsson!et!

al.!2007a),!kan!ses!öka!i!täckningsgrad!med!ökad!trädhöjd!(fig.!12).!Det!är!en!

betydande!del!av!älgens!vinterfoder!som!här!finns!utanför!ungskogarna.!Tallen!

som!också!är!en!viktig!födokälla!under!vintern!(van!Beest!et!al.!2010)!förekom!

generellt!sett!lite!i!de!båda!områdena!(fig.!13).!Det!fanns!dock!betydligt!mer!tall!i!

Södra!Fjäre!än!i!Långhulten!och!för!båda!områdena!fanns!mest!tillgänglig!tall!i!

ungskogen.!En!aspekt!att!tänka!på!när!det!gäller!födoresurser!på!vinterhalvåret!

är!vad!som!händer!när!det!kommer!snö.!För!älgar!och!andra!herbivorer!är!

vintern!den!period!då!födan!är!minst!tillgänglig!(Nordengren!et!al.!2003).!

Markriset!som!är!viktig!för!älgen!under!vintern!kan!täckas!över!och!en!stor!del!
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av!foderresurserna!utanför!ungskogen!försvinner.!Detta!gör!att!under!perioder!

med!snö!kan!ungskogen!vara!väldigt!viktig!ur!födosynpunkt!för!älgen!då!den!

måste!hitta!bete!i!rätt!höjd!ovanför!snön.!Det!finns!en!klar!antydan!till!att!älgen!

drar!sig!mot!områden!med!mycket!tallungskog!när!snödjupet!ökar!och!

temperaturen!sjunker!(Hörnberg!2001).!För!Hallands!del!kan!detta!innebära!

stora!variationer!mellan!år!vad!gäller!tillgång!på!foder!och!betestryck!på!tall,!där!

förekomsten!av!snö!kan!variera!stort!från!år!till!år.!

!

Vissa!resultat!visade!på!stora!skillnader!mellan!Långhulten!och!Södra!Fjäre,!

främst!inom!höjdklassen!6O15!men!även!andra!höjdklasser!vilket!visade!att!stora!

lokala!variationer!kan!förekomma!mellan!olika!områden.!Standardavvikelserna!i!

diagrammen!visade!även!att!det!finns!stora!skillnader!i!variationen!inom!klasser.!

Det!förekommer!alltså!stora!variationer!på!områden!med!samma!trädhöjd.!

Liknande!resultat!kunde!uppvisas!av!Hörnberg!(2001),!som!menar!att!det!

förekommer!geografiska!variationer!i!födotillgång!för!älgen,!förekomsten!av!

foder!varierar!från!region!till!region,!och!för!arter!av!foder.!Detta!beror!på!olika!

artsammansättningar!och!olika!markegenskaper!vilket!visar!att!det!är!mer!

komplicerat!än!att!bara!titta!på!om!det!är!ungskog!eller!annan!mark!via!

satellitbilder!för!att!se!hur!mycket!foder!det!finns!i!området.!För!att!få!en!rättvis!

bild!av!fodersituationen!för!älg!behövs!således!fältinventeringar!och!på!grund!av!

de!stora!lokala!variationerna!skulle!lokala!fältinventeringar!rekommenderas.!

!

Studien!tyder!på!att!det!krävs!kompletterande!fältinventeringar!till!

Skogsstyrelsens!inventeringsmetod!för!att!ge!en!rättvis!bild!av!mängden!

tillgängligt!foder!för!älgarna.!Eftersom!andelen!gran!i!ungskogen!var!så!hög!som!

en!femtedel!kan!detta!också!behöva!vägas!in!i!Skogsstyrelsens!beräkningar.!Även!

övrig!mark!bör!vägas!in!mer!i!bedömningen,!detta!framför!allt!på!grund!av!

andelen!markris!och!RASE.!

!
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