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Balans mellan skog och klövvilt g ynnar både skogen och viltet.

Skog och Klövvilt med LRF
Målet är att studiecirkeln ska bidra till ökad
kunskap och dialog på lokal nivå för att sträva e fter
balans mellan viltstammar och naturliga foder
resurser i landskapet. En naturlig balans minskar
skador i areella n
 äringar och bidrar till biologisk
mångfald och god kvalité på viltet.
Studiecirkeln består av 3 delar:
1. Diskussion runt www.skogochklovvilt.se
Kan eventuellt bestå av fler träffar
2. Mål och strategier för förvaltning
3. Fältbesök i referenshägn eller plantskog
Del 1: Skog och klövvilt.se
Förslag till diskussionsfrågor finns i studiehandled
ningen, visa gärna filmklipp ur sajten.

5. ÄLGFÖRVALTNING Ger underlag kring varför man

ska förvalta, beskriver adaptiv förvaltning, viltför
valtningens organisation, inventeringar och kort
fattat om former kring älgjakt
Del 2: Mål och strategier för förvaltning
Bjud gärna in lokal/regional representant från älg
förvaltningsområdet, viltförvaltningsdelegationen,
skogsstyrelsen eller liknande.
Diskutera styrande dokument och underlag gällan
de viltförvaltning i ert område.
•
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•
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Inventeringar som ÄBIN, Älgobs mm
Länets övergripande plan för klövvilt.
Älgförvaltningsområdets plan
Älgskötselområdets plan

Hur når man uppsatta mål på alla nivåer?
1. INLEDNING Handlar om varför det är viktigt

med kunskap om skog och klövvilt, samt skogs
brukets mål
2. JAKT Berör samhällets syn på vilt och jakt, lag

stiftning, jakten och skadornas värde

Del 3: Fältbesök
Fältbesök i tallföryngring eller vid referenshägn
för att ge egen erfarenhet och kunskap om hur be
tesskador ser ut i området och för att få en god upp
fattning av hur stort betestryck det är och hur foder
resurserna ser ut.

3. SKOGSBRUK Tar kortfattat upp skogsbrukets be

tydelse i Sverige, allmänt om skogsbrukets förutsätt
ningar- åtgärder och ståndortsanpassning, virkes
kvalité, lagar mm
4. ÄLGEN Ger grundläggande kunskap om älgens

ekologi och hur de påverkar skogsbruket.

Rapportera din studiecirkel till närmsta SV kontor.
www.sv.se

