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Studiehandledning –  
Skog och Klövvilt med LRF

Skog och klövvilt är en webbsajt som är ett resultat av 
ett	samarbete	mellan	flera	skogsföretag,	skogsägare-
föreningar och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Utbildningssidorna för Skog och klövvilt lansera-
des första gången under år 2011. Därefter har webb-
sajten	uppdaterats	ett	flertal	gånger.

Som ett led i arbetet att öka kunskaperna om skog 
och klövvilt har Studieförbundet Vuxenskolan och 
LRF i samverkan har tagit fram denna handled-
ning som ett verktyg till att använda sajten samt för 
att bygga på med lokala och regionala engagemang. 
Studiecirkeln riktar sig till LRF-medlemmar som 
är markägare och som jagar själva eller upplåter sin 
jaktmark till andra, och till jägare som inte äger mark 
i området men som jagar och är delaktiga i den prak-
tiska viltförvaltningen. Målgrupp kan vara LRF lo-
kalavdelningar, älgsskötselområden osv

Länk: www.lrf.se/vilt

Studiecirkeln	är	upplagd	till	tre	träffar,	följande	mål/
syften har formulerats för denna studiecirkel:

1. Diskussion runt webutbildningen Skog och klövvilt. 
Att	tillsammans	reflektera	över	viltstammarnas	stor-
lek i förhållande till de areella näringarna i det egna 
närområdet. Genom sajten skogochklovvilt.se förvän-
tas deltagarna i denna studiecirkel fördjupa sina kun-
skaper i viltets påverkan på skogen. Eventuellt kan 
man	träffas	ytterligare	tillfällen	för	gemensamma	stu-
dier runt webutbildningen

2. Mål och strategier för förvaltning. Att diskutera, pla-
nera för och samverka kring hur vi når balans mellan 
viltstammar och naturliga foderresurser i skogsland-
skapet, för att minska skador och bidra till god kvali-
té på viltet. Att diskutera verktyg för förvaltning, in-
venteringar, planer, målbilder och ansvarsfördelning. 
Bjud gärna in representant ur älgförvaltningsgrupp, 
någon från viltförvaltningsdelegationen kanske skogs-
styrelsens viltansvarige eller liknande

3. Fältbesök. Att genom besök vid referenshägn el-
ler	tallplantering	skaffa	sig	bättre	insikt	i	hur	man	ser	
skador och betestryck.
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Introduktion

Skog och klövvilt
I vissa områden i landet råder obalans mellan vilt-
stammar	och	det	foder	som	finns	naturligt	i	landska-
pet. Detta resulterar i skador på skog och grödor och 
kan innebära problem för den enskilda markägaren. 
Ekonomiskt påverkas markägaren negativt på grund 
av skador som ger produktionsbortfall och kvalitets-
förluster. Det blir också svårare att välja att odla de 
träslag som är bäst, utifrån markens förutsättningar 
och företagarens produktionsinriktning. Viltstammar 
i balans med naturen är även viktigt ur ett samhälls-
perspektiv, då skogen är en av våra viktigaste resur-
ser både ekonomiskt och för att lösa våra klimatut-
maningar. Obalans mellan viltstammar och naturligt 
foder i landskapet kan dessutom påverka den biolo-
giska mångfalden negativt, vilket i sin tur försämrar 
jämnvikten mellan vilt och foder som är viktig för ett 
långsiktig och hållbart skogsbruk.

Det	finns	alltså	en	rad	skäl	att	som	markägare	del-
ta i denna studiecirkel, där vi främst fokuserar på kun-
skap om skog och klövvilt och tillsammans lär oss 
känna igen viltskador orsakade av klövvilt, bedöma 
effekter	av	dessa	och	diskutera	lämpliga	åtgärder	för	
lokala viltstammar i balans. Oftast när vi talar om 
klövvilt och skog, handlar det om älg. Här är det vik-
tigt att påtala att även andra klövviltarter än älg på-
verkar skadesituation och betestryck och att även öv-
riga landskapet behöver beaktas när vi diskuterar 
viltstammar i balans med foderresurser. Där övriga 
hjortvilt och vildsvin är talrika förekommer stora ska-
dor i jordbrukslandskapet som även påverkar skogs-
bruket. Vi behöver i dessa områden arbeta aktivt med 
samförvaltning av vilt.

Studiecirkeln – en oslagbar arbetsform
Vi	ska	träffas	i	studiecirkelform.	Den	skapas		genom	
ett samspel mellan deltagarna,  studiematerialet 
och ledaren. Ledarens uppgift är att strukturera 
 studierna och leda samtalet. Samtalet kring det fakta-
material som presenteras i studiecirkeln är grunden 
för  lärandet. Att deltagarna bidrar med sina erfaren-
heter,		frågor	och	reflektioner	är	det	centrala	i	cirkel-
arbetet.

Studiecirkelns framgångsfaktorer
• Alla deltagare är där för att de är intresserade.
• Deltagarna är med och formar cirkeln och tar 

 ansvar för den.
• Gruppens egna erfarenheter är viktiga utgångs-

punkter i studierna.
• Gruppen är lagom liten så att alla kan vara aktiva.
•	 En	studiecirkel	har	minst	tre	träffar,	med	tid	

	emellan,	så	att	du	får	möjlighet	att		reflektera,	
 praktisera eller vara ute och titta, mellan 
 sammankomsterna.

• Ledaren är en del av gruppen.

Ledarens roll
Du som ska leda denna studiecirkel är en särskilt 
 viktig! Du får en introduktion av din kontakt på 
 Studieförbundet Vuxenskolan och information om 
nästa cirkelledarutbildning. 

Att vara cirkelledare är att göra en insats för 
 demokratin! Genom att deltagarna får mötas och 
 utveckla det lokala samhället och utbyta erfaren heter 
och lärande med varandra skapar en bättre värld. 
Därför är det extra viktigt att denna studiecirkel 
präglas av deltagarnas delaktighet och engagemang!

Mer	stöd	och	inspiration	finns	på	 
www.sv.se/cirkelledarnatet
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Förberedelser	inför	första	träffen	 
i studiecirkeln

Alla deltagare i studiecirkeln uppmanas att innan 
träff	1	gå	in	på	www.skogochklovvilt.se	och	via	län-
ken ”LRF” registrera sig, med e-postadress och välja 
ett lösenord, enligt instruktionerna. Registreringen är 
helt kostnadsfri. Efter registrering visas följande sida: 

Det är en klar fördel om du tar dig tid innan för-
sta	träffen	i	studiecirkeln	att	gå	in	och	ta	del	av	ut-
bildningen. Starta utbildningen genom att klicka på 
knappen:

Då kommer du till den sida där du kan välja mel-
lan utbildningens kapitel. Överst på sidan hittas de 
olika kapitlen; 
INLEDNING  JAKT  SKOGSBRUK  ÄLGEN  
 ÄLGFÖRVALTNING  SAMMANFATTNING  TEST

Varje kapitel består av ett antal moment som du 
både kan läsa och lyssna till. När de olika kapitlen 
gåtts igenom kan du testa dig själv, som en förberedel-
se	till	första	träffen	i	cirkeln	och	för	att	se	vad	du	re-
dan nu kan i ämnet. Observerat att det krävs att du 
tagit del av informationen på de olika sidorna i utbild-
ningen först. När det är dags att kolla upp sina kun-
skaper – klicka på TEST. 

Hela utbildningen på webben beräknas ta cirka 
fyra timmar att gå igenom.

Om du föredrar att hämta hem hela utbildning-
en	i	ett	dokument,	kan	du	göra	det	under	fliken	”Do-
kument” och därefter välja ”Utskrivbar version av ut-
bildningens samtliga texter, april 2016” Det går då 
att spara och skriva ut alla texter från det PDF-doku-
ment som laddas hem. Bra om du vill ta del av utbild-
ningen	utan	dator/läsplatta/smartphone	–	eller	om	
du helt enkelt gillar bättre att läsa från ett papper. Så-
klart	kan	du	då	inte	ta	del	av	alla	ljudfiler	som	finns	
på webbsidorna. Men det går med fördel att kombine-
ra de olika sätten att ta del av innehållet.
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 Läs igenom beskrivningarna nedan gemensamt 
och fundera enskilt; Vilken ”typ” känner du mest igen 
dig i när det gäller dina egna mål med ditt skogsägan-
de? 

Rangordna sedan för dig själv genom att sätta en 
siffra	1-8	på	nedanstående	mål	utifrån	vilka	som	du	
själv anser viktigast i ditt eget ägande. 1=viktigast för 
dig,	8=minst	viktigt	för	dig.
• Långsiktig lönsamhet och avkastning.
• Säker kapitalplacering.
• Självverksamhet och arbetsinkomst
• Naturvård
•	 Rekreation,	jakt	och	fiske
• Långsiktigt ägande i familjen
• Samhörighet med bygd och traditioner
• Annat – ge exempel…..

Gör sedan en runda när ni presenterar er med namn 
och berättar om ert eget skogsägande.

Flermålsägaren
Många mål, naturvård och ekonomi. 
Skogen viktig för inkomsten, vill köpa 
mer skog. Viktigt att kunna använda 
skogen och markerna för rekreation, 
jakt	och	fiske.

Traditionalisten
Ärvt skogen, är besjälad av att föra 
den skogliga traditionen vidare. Vill 
ha en vacker och trevlig skog, men 
 inkomsterna är egentligen inte så 
 viktiga. Långsiktigt ägande av mar-
kerna i familjen är viktigt, liksom att 
 känna en  samhörighet med bygden 
och traditioner.

Ekonomen
Ekonomiska målen viktigast, skogen 
står för en stor del av inkomsten. Vill 
köpa mer skog om priset är det rät-

Målsättning:
Att	tillsammans	reflektera	över	viltstammarnas	stor-
lek i förhållande till de areella näringarna i det egna 
närområdet. Genom sajten skogochklovvilt.se förvän-
tas deltagarna i denna studiecirkel fördjupa sina kun-
skaper	i	viltets	påverkan	på	skogen.	Under	träffen	re-
flekteras	och	diskuteras	utifrån	sajten.	Eventuellt	kan	
man	träffas	flera	gånger	beroende	av	i	vilken	mån	
gruppen vill fördjupa sig

Förberedelser och material inför Träff 1: 
Cirkelledare – Ta i god tid kontakt med din lokala av-
delning av Studieförbundet Vuxenskolan – hittas via 
www.sv.se. Överenskom om allt praktiskt runt cir-
keln,	till	exempel	deltagarlistor,	fika,	lokal,	material	
etc. Tänk särskilt på följande: 
• Lämplig lokal, med tillgång till dator med internet-

uppkoppling av bra kvalitet, dataprojektor 
 projektionsduk, och högtalare. 

• Det kan vara lämpligt att deltagarna har med sig 
egna datorer, läsplattor eller mobil med webbläsare.

• Uppkoppling till skogochklovvilt.se 
•	 Denna	studiehandledning,	kopierad/tillgänglig	för	

samtliga deltagare.

Cirkeldeltagare – Det är en god idé innan ni möts för-
sta gången i cirkeln att ha loggat in på skogochklov-
vilt.se och tittat igenom denna utbildningssajt. Hela 
utbildningen på nätet beräknas ta cirka fyra timmar 
att ta del av.

Förslag på genomförande av träff 1 i 
 studiecirkeln Skog och Klövvilt.
Presentationsrunda 
Kanske är ni nya för varandra i gruppen, kanske 
känner ni varandra väl sedan tidigare. Oavsett vil-
ket – presentera er för varandra med hjälp av följan-
de grovt skissade ”skogsägartyper”. Olika individer 
har olika mål med sitt skogsägande. Vissa har mycket 
tydliga mål, medan andra har mer otydliga mål, eller 
har	flera,	ibland	motstående	mål.	

TRÄFF 1 

Diskussion runt webutbildningen 
Skog och klövvilt
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Webbutbildningen  
Skog och klövvilt
Stöd	till	hemstudier	och	förberedande	innan	träffen,	
samt diskussionförslag

Webbutbildningen innehåller följande kapitel:   
INLEDNING Handlar om varför det är viktigt med 
kunskap om skog och klövvilt, samt skogsbrukets mål
JAKT: Berör samhällets syn på jakt, lagstiftning, jakt-
rätt, älgjaktens historia mm 
SKOGSBRUK: Tar kortfattat upp skogsbrukets bety-
delse i Sverige, allmänt om skogsbruk – åtgärder och 
ståndortsanpassning, virkeskvalité, lagar mm
ÄLGEN: Ger grundläggande kunskap om älgens bio-
logi, hur älgar rör sig, vad de äter och hur älgstam-
men förändras
ÄLGFÖRVALTNING: Ger underlag kring varför man 
ska förvalta, beskriver adaptiv förvaltning, viltförvalt-
ningens organisation, inventeringar och kortfattat om 
former kring älgjakt
SAMMANFATTNING: Beskriver värden att förvalta – 
älgförvaltning
TEST: Ett utmanande och avslöjande kunskapstest om 
hur mycket du redan kan – eller har lärt dig.

•	 Kom	gärna	överens	om	att	repetera/studera	vida-
re	på	egen	hand	inför	nästa	träff.	Kanske	vill	ni	
fördjupa er särskilt i några delar. Vem gör i så fall 
vad?

Kapitel 1: Inledning
Del 1. Viktiga utgångspunkter. 
•	 Läs/lyssna	igenom	och	fundera	över:	Håller	du/ni	

med om de fyra utgångspunkterna?
Del 2. Varför behöver vi veta mer om skog och klövvilt? 
•	 Läs/lyssna	till	alla	delar.	Lyssna	på	intervjun	med	

Camilla Sandström, forskare på Umeå Universitet. 
• Samtala om: Vad anser ni själva det är som orsa-

kar	–	eller	kan	orsaka	konflikter	mellan	jägare	och	
markförvaltare? Gör en lista gemensamt och disku-
tera	sedan	möjliga	sätt	för	er	att	undvika	konflikter	
eller hantera dessa på ett konstruktivt sätt.

Del 3. Vilka avvägningar står jägare och  
markägare inför? 

• I denna del hävdas följande: ”…de ekonomiska ef-
fekterna av de skador som viltet förorsakar i nutid 
inte drabbar vår generation utan verkan är långsik-
tig. Det är våra barn och barnbarn som blir drab-

ta. Ser det skogliga innehavet som en säker kapital-
placering. Fokus ligger på långsiktig lönsamhet och 
avkastning.

Kultur- och naturvårdaren
Ofta ung, har oftast köpt fastigheten. 
Bor och jobbar ofta i staden eller stads-
nära. Kultur- och naturvård är prio-
riterade mål och värden som ska be-
varas och utvecklas. Den ekonomiska 
inkomsten från skogen är inte så viktig. 

Den passive
Låg kunskap om skog och skogsbruk, 
saknar direkta mål. Ej beroende av in-
komsterna. Kanske har skogen ärvts, 
kanske är det bara en del av marken 
på en gård som är inriktad på lantbruk 
eller på annan verksamhet. Tycker att 
det är allmänt trevligt att ha lite skog i 
alla fall. 

Att läsa mer: 
Skogsägarens mål – En väg till ökad variation i skogen. 

KSLAs skogsskötselkommitté har i en skrift om 
Skogsägarens mål analyserat vilka yttre och inre fak-
torer som kan påverka målen. Vilka hinder det kan 
finnas	för	att	förverkliga	dem.	Och	kanske	fram-
förallt: vad skogsskötseln kan bidra med. Den bak-
omliggande	idén	har	varit	att	om	fler	ägare	tänkte	
igenom vad de verkligen ville med sin skog – och ge-
nomförde det – skulle det leda till en ökad variation i 
brukandet och i slutändan mer varierade skogar.  
Vill du läsa mer följ denna länk:  
www.ksla.se/publikationer/kslat/kslat-nr-1-2017	

ÄR du jägare men inte markägare, reflektera ändå över 
de olika personligheterna och hur du som jägare upp-
fattar markägaren till den mark där du jagar.
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•	 I	avsnittet	”Skogsbrukets	förhållningssätt”	finns	nio	
punkter som ett ramverk för att nå målen. Fundera 
gemensamt vad dessa punkter kan innebära i prak-
tiken. Ta gärna en punkt var och berätta, under en  
runda i cirkeln. 

• Lyssna på tredje intervjudelen med forskaren från 
Umeå Universitet. SMART-modellen, kan den 
vara bra att använda för er i diskussionerna kring 
skog och klövvilts-förvaltning?

•	 	Gör	/	repetera	övningsfrågorna	i	detta	kapitel	till-
sammans (Svaren rättas direkt – du kan svara fel 
och prova igen)

bade av att vi håller klövviltstammar som är för 
stora i förhållande till fodertillgången.”

• Diskutera: Håller ni med om detta? Vilka tankar 
väcker detta?

•	 Läs/lyssna	till	avsnittet	”Klövviltstammarnas	tät-
het”. Fundera över: Vet ni vilken täthet klövvil-
tet	har	i	ert/era	områden?	Vilka	personer	kan	ni	ta	
kontakt	med	inför	nästa	träff	som	kan	ge	er	mer	in-
formation om detta? Notera dessa och bestäm vem 
som tar kontakt.

• Lyssna till ”Intervju med Camilla Sandström,  
del 2” 

•	 Repetera/diskutera:	Vilka	tumregler	anser	forsk-
ningen är viktiga att använda när man ska före-
bygga	eller	hantera	konflikter	mellan	skogsbruk	
och jakt?

Del 4. Svenskt skogsbruks mål för skog och klövvilt-
Svenskt skogsbruks mål för skog och klövvilt,  
uppdaterad 2017
1. Det ska vara möjligt att föryngra skogsmarken med 

lämpligt trädslag
• Avverkade arealer måste kunna återbeskogas 

med lämpligt trädslag.
• Tallandelen i ungskogar ska öka inom de älgför-

valtningsområden där andelen tall har reduce-
rats som en följd av klövviltbete.

2. Minst 7 av 10 tallstammar ska vid 5 meters höjd 
vara oskadade av klövvilt

 Aktuell skadesituation avläses i resultaten från Älg-
betesinventeringen (Äbin), där medelhöjden för in-
venterade tallar normalt är ca 2 meter. För att sä-
kerställa att målet vid 5 meters höjd ska kunna nås, 
gäller därför att:
•	 minst	85%	av	tallarna	måste	vara	oskadade	av	

klövvilt.
• de skador som uppkommit på tall under det se-

naste	året	inte	får	överstiga	2-5%,	beroende	på	
bonitet och tidigare skadehistorik.

3. Rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli trädbildande 
där de förekommer naturligt
• Andelen provytor i Äbin med gynnsam konkur-

rensstatus för rönn, asp, sälg och ek (RASE) ska 
öka på älgförvaltningsområdesnivå.

• Gå igenom de olika avsnitten i del 4. 
•	 I	avsnittet	”Mätbara	mål”	finns	huvudmålen	för	

älg/klövviltsförvaltning.	Vad	behöver	ni	tänka	på	
och göra för att målen ska nås?

Bild: LR
F
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och inte vägt in de produktionsförluster som betet 
orsakar, vilket medför att kostnaderna för skogs-
bruket kraftigt underskattas. 

• Lyssna till intervjuerna med Roger Bergström, 
viltforskare på Skogforsk. Ta en stund efter varje 
inslag	och	fundera/diskutera	vilka	tankar,	nya	in-
sikter och frågor som dyker upp.

 I ljudklippet ”Vad kostar skogsskadorna” talar 
forskaren om att i ett försök i Furudal med hög 
älgbetning visade det sig att vid en avverkning av 
	skadad	skog	i	gallringsålder	kan	tappa	4/5	delar	av	
det	förväntat	värde	vid	en	gallring/slutavverkning,	
 baserat på betningsskadorna. 

•	 Reflektera	över	detta.	Är	det	möjligt?	Är	det	
 rimligt?

	 Trafikskadorna	orsakade	av	kollisioner	med	
vilt kostar uppskattningsvis kostar samhället 
5		miljarder,	inklusive	spårbunden	trafik.	

• Diskutera – Är det antalet vilda djur som är pro-
blemet,	eller	är	det	trafiken	i	sig?	Och	är	det	ett	
lämpligt argument att använda i debatten om vilt-
skador på skog?

• Dags att kolla vad ni kan eller ha lärt er genom att 
göra/repetera	övningsfrågorna	i	detta	kapitel	till-
sammans (Svaren rättas direkt – du kan svara fel 
och direkt prova igen)

Kapitel 3: Skogsbruk
Detta kapitel i webbutbildningen handlar om svenskt 
skogsbruks förutsättningar och är främst avsett för att 
jägare ska få ökad kunskap om skogsbruket och dess 
villkor. Om detta är kunskaper som ni redan har, kan 
ni gå igenom avsnitten i detta kapitel mer översikt-
ligt. Ni behöver dock gå igenom alla sidor för att kun-
na	göra	självtestet.	Nedan	finns	förslag	på	studiegång	
och fördjupande frågeställningar. Välj i gruppen vil-
ka delar ni vill fokusera på. 

Del 1. Hur mycket skog finns det i Sverige?
	 I	avsnittet	”Skogens	sammansättning”	finns	en	

översiktlig bild av trädslagsfördelningen i Sverige. 
Mer intressant är kanske hur er egen trädslagsför-
delning	eller	fördelning	av	skogstyper	som	finns	på	
era marker. Om ni har en skogsbruksplan ger den 
god information om trädslagsfördelning. 

• Vet ni redan idag var på egna marker ni har störst 
(risk för) skogsskador orsakade av klövviltet? 

Kapitel 2: Jakt
I detta kapitel finns mycket kunskap att ta del 
av gällande Jakt, Älgen och samhället och Jak-
ten och skadornas värde. För att förstå, kunna 
planera för och föra en konstruktiv dialog kring 
jakt, klövvilt och skogsskador behöver du som är 
markägare förstå jägarnas drivkrafter och motiv 
för sina ställningstaganden. Kanske är du själv 
både jägare och markägare. Vad är du mest? Jä-
garen behöver reflektera över balans mellan vilt-
stammar och fodertillgång för en sund viltstam 
och ha insikt i hur viltskador på skog påverkar 
markägarens företag.

• Fundera över och berätta för varandra under en 
runda i cirkeln; Vad betyder jakt för dig? Hur vik-
tig är jakten i förhållande till skogsbruk för dig?. 

Gå gemensamt igenom detta omfattande kapitel. 
 Prioritera särskilt del 2

Del 1 handlar om ”Älgen och samhället”. 
•	 Läs/lyssna	på	de	olika	avsnitten	och	stanna	till	då	

och då för att fånga upp frågor. I avsnitten ”Lär 
dig mer om jakträtten” och ”Lär dig mer om vilt-
vårdsområden”	finns	viktig	information	om	jakt-
rätt kopplat till äganderätt. 

• Förslag på några frågor att diskutera och dela er-
farenheter kring: Hur ser det ut på din mark? Vem 
har rätt att jaga? Har du arrenderat ut jakt? Är din 
fastighet del av ett viltvårdsområde? 

•	 Gör	/	repetera	tillsammans	övningsfrågorna	för	
avsnittet ”Älgen och samhället” 

Del 2 i detta kapitel handlar om  
”Jakten och skadornas värde”. 

 Enligt en uppgift i materialet uppgår det direk-
ta totala värdet av jakten i hela landet i Sverige till 
ca 3 miljarder kr per år. Det direkta värdet i form 
av	kött	uppgick	till	1/3	och	upplevelsevärdet	upp-
gick	till	2/3.	Det	direkta	värdet	av	”köttproduktio-
nen” var således ca 1 miljard. Beräkning är svårt 
att göra, särskilt om man ska jämföra 

• Diskutera: Anser ni att detta är mycket eller lite i 
förhållande till skogsvärdet? Motivera.

 I avsnittet ”2. Vad kostar viltet skador? ” hävdas att 
viltskadeundersökningarna hittills enbart har tagit 
hänsyn	till	betningens	effekt	på	virkets	egenskaper	
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• Vilka mål har ni för det egna skogsägandet när det 
gäller trädslagsfördelning?

• Hur påverkas viltet av trädslagsfördelningen, var 
produceras mest foder?

	 LRF	har	producerat	ett	antal	korta	filmer,	med	
intervjuer med olika skogsägare. Titta gärna på 
dessa.	Sök	på	webben/YouTube	efter	”Det	finns	en	
hand bakom varje skog”

 
Del 2. Hur mycket är skogsbruket värt?
 I detta avsnitt framgår att nettoexportvärdet för 

skogsindustrin är idag nästan 125 miljarder kr vil-
ket är en betydande del av det svenska handels-
överskottet.

• Hur mycket är ditt eget skogsbruk värt? I för-
hållande till jakten?

 
Del 3. Vad är bra kvalitet?
 För virke är bra kvalitet lika med rakt, oskadat och 

så kvistfritt som möjligt, jämnvuxet och inte för 
snabbvuxet.

• Arbetar ni i gruppen med kvalitetsmål på virket för 
ert skogsinnehav? Hur?

 
Del 4. Vad menas med jämnt flöde?
 Del 5. Hur arbetar skogsbruket?
 Mängden viltföda i skogen förändras över tiden.  

På det några år gamla hygget och i ungskogen 
finns	mycket	mat	medan	det	på	det	färska	hygget	
och	i	den	mogna	skogen	inte	finns	så	mycket.

• Hur ser fördelningen hyggen, ungskog, gallrings-
skog och avverkningsmogen skog ut på era marker? 

• Hur försöker ni undvika viltskador på ungskog 
idag?

• Hur påverkar röjning klövviltets tillgång på föda? 
Gallring? Slutavverkning? Kan dessa åtgärder pla-
neras så att klövviltskador minskas?

 Del 6. Vad är ståndortsanpassning?
 Att föryngra med tall på “tallståndorter” hör till 

de viktigaste foderskapande åtgärderna som skogs-
bruket kan bidra med för klövviltet. De uppväxan-
de tallungskogarna utgör den viktigaste foderkällan 
för exempelvis älgen under vintern.

• Vilka tankar väcker detta faktum hos er?

Del 7. Skogsbrukets lagar
• Diskutera denna öppna fråga; På vilka sätt på ver-

kar	lagar	och	certifieringssystem	som	FSC	och	

Bild: Johannes Jansson/norden.org
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också ta del av erfarenheter från referenshägn, platser 
där man inhägnat delar av skogsbestånd för att kunna 
åskådliggöra betningstrycket i ett område.

Del 1. Vad gör skogsbruket med skogens träd?

Del 2. Hur bedöms virke?

Del 3. Hur påverkar älgen skogen?
• Älgen äter toppskott och gnager på bark vilket ger 

skador	på	virke.	Effekterna	av	detta	berättar	såg-
verkschef L-O Alm om i två korta intervjuer. Disku-
tera vilka tankar detta väcker.

• Skogsbrukets gemensamma mål är att 7 av 10 tall-
stammar ska vara oskadade av klövvilt vid 5 m 
höjd. Nyckeltalet för acceptabel färsk skada anges 
per älgförvaltningsområde (ÄFO) och varierar med 
bonitet och skadehistorik, vanligen mellan 2 och 
5	%.	Hur	ni	någon	uppfattning	om	vad	detta	nyckel-
tal ligger på idag i ert område? Diskutera.

4. Produktionsförluster
•	 Furudalsförsöket	är	ett	omtalat	försök	under	28	år,	

där älgbetningens inverkan på tallens volymproduk-
tion	studerats.	Läs/lyssna	på	detta	och	notera	ge-
mensamt vad ni anser mest intressant i denna studie.

 5. Foderskapande åtgärder
• Viltvård och foderskapande åtgärder kan vara posi-

tivt på lokal nivå och i liten skala men löser inte den 
stora skadeproblematiken i skogsbruket. Vilka åtgär-
der skulle kunna vara tänkbara i ert område? Vad 
görs redan idag?

 Övningsfrågor
•	 Dags	att	göra	/	repetera	övningsfrågorna	i	detta	ka-

pitel, enskilt eller tillsammans 

Kapitel 5: Älgförvaltning
Del 1: Varför ska man förvalta en älgstam?
•	 Läs/lyssna	till	del	1	och	till	intervjuerna	med		Maria	

Norrfalk
• Läs gemensamt igenom nedanstående kompletteran-

de	fakta	och	studera	de	webbsidor	som	finns	länka-
de i texten. Genom dialogen kan ni gemensamt har 
skaffa	en	gemensamt	höjd	kunskap	och	erfarenhet	
om grunderna till älgförvaltning, underlag för för-
valtningsplaner och viktiga delar att ta hänsyn till 
när dessa planer tas fram.

PEFC	eventuella	konflikter	mellan	skogsbruk	och	
klövvilt, enligt era uppfattningar? 

 Övningsfrågor
•	 Dags	att	göra	/	repetera	övningsfrågorna	i	detta	

kapitel tillsammans (Svaren rättas direkt – du kan 
svara fel och direkt prova igen

Kapitel 4: Älgen
Kapitlet handlar om älgen och dess ekologi samt hur 
älgar och skogsbruket påverkar varandra. Att lära 
känna älgen och dess behov gör förhoppningsvis att 
förståelsen för hur olika åtgärder kan påverka vilt-
stammars sammansättning och kvalitet kan gå hand 
i hand med ett gott skogsförvaltande. Lär känna din 
medbrukare av skogen

Älgens ekologi
Del 1. Vad kännetecknar älgen?

Del 2. Hur förändras en älgstam?
• I avsnittet ”Älgens reproduktion” beskrivs begrep-

pet reproduktionstal. Diskutera detta och fundera 
över vilka strategier för jakt, viltvård och skogsbruk 
som kan vara viktiga att beakta i dialog mellan jä-
gare och markägare.

Del 3. Vad äter älgen?
•	 I	avsnittet	”Hur	mycket	äter	en	älg?”	finns	en	hel	

del tankeväckande fakta om mängden som älgar 
äter och hur många träd detta påverkar. Även an-
nat klövvilt betar naturligtvis av växterna i skogen. 
Har ni klart för er vilket klövvilt som påverkar sko-
gen mest i ert område? 

Del 4. Hur rör sig älgen i landskapet?
• Älgens hemområde beror på många faktorer. Lyss-

na på intervjun med Göran Eriksson. Vet ni hur 
mycket älgarna i ert område vandrar olika årstider 
och hur stora hemområdena är ?

Älgen och skogsbruket 
I denna del på utbildningssajten skogochklovvilt.se 
får	ni	mer	information	om	skadetyper	och	effekter.	
Under	träff	två	i	studiecirkeln	kommer	ni	diskutera	
ÄBIN, älgbetesinventeringar. Här ges en del intresse-
väckande	grundfakta.	Under	träff	tre	i	denna	studie-
cirkel är det tänkt att ni gemensamt i fält tittar på oli-
ka skador orsakade av klövvilt. Eventuellt kommer ni 
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Del 3.3 Vad är ett älgskötselområde?
Läs/lyssna	till	texterna	på	webbsidan.	Läs	därefter	
igenom och fundera över följande: 

Älgskötselområdet: Ett älgskötselområde är en fri-
villig sammanslutning av jaktlag och marker som ja-
gar inom ett område som ska tåla en avskjutning av 
minst 10 vuxna älgar per år. Inom ett älgskötselområ-
de ska en skötselplan upprättas som baseras på inven-
teringsunderlag samt lokal kunskap från de enskilda 
jaktlagen. Ett älgskötselområde får ingen licenstilldel-
ning av länsstyrelsen utan jagar efter de riktlinjer som 
finns	i	den	treåriga	skötselplanen.	Jakten	bedrivs	som	
vanlig inom varje jaktlag, som får en tilldelning från 
älgskötselområdet

Älgförvaltningsområdet: styrs av en älgförvaltnings-
grupp med företrädare för jägare och markägare (3 st 
av varje). De tar fram älgförvaltningsplan med mål, 
råd och vägledning för den lokala älgförvaltningen 
som ska sträva mot länets mål och riktlinjer. De före-

Del 2. Vad är adaptiv förvaltning?
Denna del är av stor vikt att gå igenom noggrant till-
sammans för att förstå hur en Adaptiv älgförvaltning 
kan	vara	ett	effektivt,	konstruktivt	och	strukturerat	
arbetssätt mellan olika intressenter, som innebär att 
förvaltningen hela tiden anpassas till ny kunskap, för-
ändringar och ändrade förutsättningar.
• Börja med att lyssna på intervjun med Gö-

ran  Eriksson om vad som är viktigt vid adaptiv 
 förvaltning.

• Vad i det han för fram tycker ni är bra? Finns det 
något ni känner er tveksamma till? Hur skulle den 
tveksamheten kunna lösas i så fall?

• Gå nu gemensamt igenom fördjupningssidorma till 
höger på webbsidan under denna del i Kapitel 5 av 
skogochklovvilt.se

Del 3: Hur är viltförvaltningen organiserad?
Del: 3.1 Viltförvaltningsdelegationen
Del 3.2 Vad är ett älgförvaltningsområde?
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Kuriosa: Visste du att Sverige är världens älgtätaste land?  Sverige 
har 6-7 älgar/1000 ha skogsmark att jämföra med Finland som  
har 3. 

Del 5. Hur kan man jaga älg?
Rubriken	har	flera	svarsalternativ.	Läs/lyssna	och	
diskutera/klargör	följande:	

För det första om den avser jaktområdestyp: 
• Vilken är skillnaden mellan ett älgskötselområde 

och ett licensområde?

För det andra om avskjutningsstrategier avses. 
•	 Vilka	avskjutningsstrategier	känner	ni	till?	Vilken/

vilka används inom ert område?

För	det	tredje,	vilka	jaktformer	som	används/är	
 tillåtna.

•	 Vilken/vilka	används	inom	ert	område?

För	det	fjärde,	vilken	älgfördelning	som	finns.
• Hur ser älgfördelningen ut i ert område?
• Vad innebär avlysningsjakt och vilka fördelar har 

denna?
•	 Är	det	möjligt/lämpligt	att	diskutera/planera	för	

skyddsjakt med avseende på skogsskador?

Kapitel 5: Sammanfattning –  
Värden att samförvalta
Denna del är en kort sammanfattning av budskapet i 
de föregående kapitlen. Lyssna på sammanfattningen 
– eller läs igenom gemensamt om ni föredrar det. 

Sedan är det dags att göra kunskapstestet. Detta 
görs	med	fördel	först	individuellt.	Jämför	sedan	era	
svar i gruppen och diskutera dessa. Lycka till!

slår, inhämtar, sammanställer och analyserar invente-
ringar av älg, fodertillgång och skadenivåer på skog.

De har samråd med älgskötselområden, ytt-
rar sig över älgskötselplaner, föreslår krav på mins-
ta areal för licensområden, föreslår arealgränser för 
tilldelning av vuxen älg. Älgförvaltningsgruppen 
tar fram en älgförvaltningsplan som godkänns av 
 Länsstyrelsen.

Viltförvaltningsdelegationen och Länsstyrelsen har 
ansvar för framtagande och användande av över-
gripande riktlinjer för förvaltning och även ett sam-
hällsansvar hur vi nyttjar våra areella resurser som 
viltet lever av och i liksom för viltets övriga påverkan i 
samhället ex viltolyckor. 

Diskussionsförslag:
• Hur arbetar ni för att uppnå satta mål i skötselpla-

ner och förvaltningsplaner?
• Vad kan ni förbättra för att än bättre tillgodose 

markägarperspektiven? 

Del 3.4 Vem gör vad?
Det är många som har intressen, ansvar och syn-
punkter	på	älg/viltförvaltning.	Denna	del	i	kapitlet	
vill skapa förståelse för var ansvaret ligger för olika 
delar	i	villt/älgförvaltningen.	

Fundera över; 
• Varför är det viktigt för er att veta var ansvaret 

 ligger?
• Vilka kontakter har ni redan med de olika ansvar-

snivåerna? Är det någon med ansvar som ni behö-
ver förbättra kontakterna med? Hur kan detta ske i 
så fall?

Läs/lyssna till texterna på webbsidan. Läs därefter 
 igenom och fundera över följande: 

Del 4. Hur många älgar finns det?
I denna del får ni mer kännedom och förståelse för 
hur olika inventeringsmetoder av vilt genomförs. 
Kunskap om dessa metoder är, förutom att det är all-
mänt intressant att veta, även viktigt när diskussioner 
uppstår mellan olika intressen kring olika uppfattning 
av viltstammarnas storlek kopplad till skogsskador.

Läs/lyssna	till	texterna	på	webbsidan.	
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Bedömning av betestryck 
Exempel på enkel handledning från Länsstyrelsen i 
Östergötland	hittar	du	via	www.sv.se/lrf/skog.

ÄBIN 
Beskriver med trender och statistik hur betestryck-
et påverkar skogen. Det behöver ställas mot skogsbru-
kets mål och markägarens mål. 
www.skogsstyrelsen.se/abin

Exempel från Värmland 2016

Kommentarer till ÄBIN
Älgbetesinventeringen	finansieras	av	skogsbruket	och	
genomförs och kvalitetssäkras av Skogsstyrelsen. Det 
finns	nedbrutet	på	älgförvaltningsområde	(ÄFO	–
nivå) och även sammanställt på länsnivå. I analysen 
beskrivs färska skador som ofta är betydligt högre än 
skogsbrukets mål. Även tidigare skadefrekvens mäts 
och lägger man samman dessa är det på många håll 
en oroväckande situation som behöver tas på störs-
ta allvar, inte sällan är andelen skadade produktions-
stammar	över	60%.

Målsättning med träff 2:
Att diskutera mål och strategier för hur man tillsam-
mans kan nå balans mellan viltstammar och natur-
liga foderresurser i skogslandskapet, för att minska 
skador och bidra till god kvalitet på viltet? Att föra 
konstruktiva samtal om lämpliga verktyg för förvalt-
ning, inventeringar, planer, målbilder och ansvarsför-
delning.

Förberedelser och Material inför Träff 2: 
Bjud i god tid in någon/några resurspersoner som är 
 insatta i älgförvaltning Det kan till exempel vara leda-
möter i aktuell älgförvaltningsgrupp viltansvarig på 
Skogsstyrelsen, ledamot i viltförvaltingsdelegationen, 
viltansvarig på LRFs region eller liknande

Diskutera styrande dokument och underlag gäl-
lande viltförvaltning i ert område. Inventeringar som 
ÄBIN, Älgskötselområdets plan, älgförvaltningsom-
rådets plan och länets plan för klövvilt. Hur når man 
uppsatta mål på alla nivåer?

Fakta: 
Planer och inventeringar
Älgförvaltningsområdet lämnar årligen in förvalt-
ningsplaner för älg till Länsstyrelsen och ska sträva 
efter att tillsammans med älgskötselområden och li-
censområden närma sig de mål man satt upp i pla-
nen. ÄFO-planerna ska sträva efter att uppnå de mål 
som	finns	i	länets	övergripande riktlinjer för älg och 
klövvilt. 

Förvaltningsplanen tas fram med underlag 
från älgskötselplaner, inventeringsunderlag som 
foder prognoser, älgbetesinventeringar (ÄBIN), 
	avskjutningsstatistik,	älg	OBS	(via	www.sv.se/lrf/skog	
 hittar du länk till exempel på hur denna genomförs i 
Västerbotten). 

Statistik om kalvvikter och  reproduktionstal är lik-
som aven viltolycksstatistik (www.viltolycka.se) viktiga 
underlag i framtagandet av förvaltningsplaner.

TRÄFF 2 

Mål och strategier för  
förvaltning
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Bild: LR
F
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RASE-inventering 
Inventeringar sker också av betningen av älgens fa-
voriter bland lövträden – rönn, asp, sälg, och ek, ofta 
förkortat	RASE.	De	flesta	RASE-	inventeringar	visar	
idag tydligt att konkurrensstatusen för rönn, asp, sälg, 
och ek ligger illa till. Skogsbrukets mål är att dessa ar-
ter ska kunna bli träd. Dessa trädslag är viktiga för 
biologisk mångfald och skogens ekosystem. RASE-in-
venteringen	indikerar	även	om	det	finns	mycket	eller	
lite foder i landskapet för älg och klövvilt.

Ståndortsanpassning 
Ståndortsanpassning handlar om att skogsbruket sö-
ker se till att rätt planta kommer på rätt mark. Det är 
viktigt av många skäl att mager mark återbeskogas 
med tall. Skogsbrukets mål är att det ska vara möjligt 
att föryngra med för marken lämpligt trädslag. Det är 
viktigt både samhällsekonomiskt, för biologisk mång-
fald och även för att gynna framtida foderbas för vilt. 
Täta granskogar ger ett artfattigare fältskikt av ris 
och örter. Vid minskad andel tall i föryngringar ökar 
vilttrycket	på	de	tallföryngringar	som	finns.

Skogsbrukets mål:
Klövviltstammarna ska vara i balans med fodertill-
gången.
1. Det ska vara möjligt att i hela Sverige föryngra 

skogsmarken med lämpligt trädslag.
2. Minst 7 av 10 föryngrade tallstammar ska vid 5 m 

höjd vara oskadade. (Nyckeltal för att målet ska 
kunna	uppnås	motsvarar	2-5%	färska	skador)

3. RASE ska kunna bli trädbildande i hela Sverige 
där de är naturligt förekommande.

Vems är ansvaret? 
Markägaren har huvudansvaret för förvaltningen på 
sin egen mark och för att verka för balans mellan vilt-
stammar och foderresurser. Det är viktigt att mark-
ägaren själv bevakar sina intressen och inte över-
lämnar det ansvaret till andra parter. Markägaren 
behöver ta plats i älgskötselområden och på möten 
där viltförvaltning diskuteras. Markägaren påverkas 
även av grannmarkernas förvaltning varför det be-
hövs samråd och samsyn över större områden. 

Det är viktigt att man som markägare har möj-
lighet att påverka förvaltningen på sin mark även 
om	jakten	är	utarrenderad,	på	LRFs	hemsida	finns	
 mallar för jaktupplåtelse:  
www.lrf.se/politikochpaverkan/aganderatt-och-	
miljo/jakt-och-vilt/sa-upplater-du-din-mark-for-jakt/

Jägaren är den som i praktiken genomför förvaltning-
en	av	vilt,	ofta	är	jägaren	också	markägare.	Jägare	
förväntas ha god kompetens genom jägarexamen och 
övrig kompetensförsörjning via bland annat jägaror-
ganisationer. Det är nödvändigt att betona hur viktig 
jägarens kunskap om ekosystem är, för att sträva efter 
en god balans mellan viltstammar och foderresurser. 
I jaktlagen står uttryckt att man ska sträva efter att 
främja en med hänsyn till allmänna och enskilda in-
tressen lämplig utveckling av viltstammarna.

Diskussionsförslag:
• Vem ansvarar för vad i viltförvaltning i det område 

där du är verksam?
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förut sättningar för lövuppslag och övrig vegetation 
för att åskådliggöra betestryck av både örter, lövsly 
och tallplantor.

Skadade tallar innebär tillväxtförluster, kvalitets-
försämring och även i vissa fall stambrott. Beståndet 
tappar ofta många år av sin omloppstid. Rönn Asp 
Sälg Ek är viltbegärliga arter som indikerar betest-
rycket tydligt. Även jämförelse av örter innanför och 
utanför hägnet är intressant. Man behöver  fundera 
på	var	fodret	finns	i	landskapet	och	hur	mycket	vilt	
det kan försörja. Betesskador på skog.

Målsättning med träff 3:
Att genom fältbesök i tallföryngring eller vid referens-
hägn	i	det	fall	det	finns	att	tillgå	få	en	direkt	egen	er-
farenhet och kunskap om hur betesskador ser ut i ert 
område. Att få en god uppfattning av hur stort betes-
tryck det är i området och hur foderresurserna ser 
ut. Gruppen söker upp skadade plantor och viltbetat 
lövsly för att se hur skador ser ut och hur stort betest-
ryck det är på platsen. Deltagarna kan med fördel ta 
fotografier	med	kamera/smartphone	och	göra	anteck-
ningar för att använda som referens och minnesstöd i 
egna bedömningar i framtiden,

Förberedelser och material inför Träff 3: 
Cirkelledare – Ta själv, eller utse vem i gruppen som i 
god tid tar kontakt med någon markägare eller mark-
värd för referenshägn. 

Cirkeldeltagare – Förbered er genom att titta på det 
bildmaterial	av	betesskador	som	finns	bifogat	i	denna	
studiehandledning. Memorera gärna vad ni ska tit-
ta efter.

Referenshägn 
För att tydliggöra viltets påverkan på växtligheten 
är ett tips att besöka lokala referenshägn. I vissa om-
råden	finns	sådana	i	annat	fall	är	det	en	god	idé	att	
sätta upp på lämplig plats i studiesyfte. Med loka-
la  referensytor i föryngringar som pedagogisk modell 
blir viltets påverkan tydlig, genom att jämföra växt-
ligheten utanför och innanför hägnet ser man hur 
mycket som verkligen betas, vilka träslag som betas 
mest och hur tallplantor påverkas i tillväxt och kva-
lité. Det blir ofta ett bra diskussionsunderlag för del-
tagare i studiecirkeln och förstärker vikten av eget 
 engagemang i den lokala viltförvaltningen. 

Ett hägn bör vara minst 5x5 och gärna 10x10 
 meter, det ska vara väl uppsatt med  viltstängsel 
som är minst 2 m högt. Det bör uppföras på en 
föryngrings	yta	planterad	med	tall	där	det	även	finns	

TRÄFF 3 

Fältbesök

Att genom fältbesök i tallföryngring eller vid referenshägn i det fall det 
finns att tillgå få en direkt egen erfarenhet och kunskap om hur be-
tesskador ser ut i ert område. 
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Några exempel på viltskador.

Denna tallplanta har både fått årets toppskott och 
sidoskott avbetade. Plantan kommer att skjuta nytt 
toppskott vilket innebär en skada inne i timret för 
all framtid. Ofta blir sådana plantor upprepat be-
tade och kan få ett rhododendronliknande utseen-
de. Även sidoskotten har betydelse, en så här betad 
planta tappar i tillväxt. Får man många sådana 
betesskador på ett bestånds plantor kan det medföra 
att omloppstiden för beståndet blir flera år längre. 

Så här kan en planta se ut som fått 
 upprepade skador.

Här är en sk Rhododendrontall, flera 
toppskott  kämpar att bli förhärskande.

Här är stammen avbruten och skotten 
betade, den här tallen får kraftigt för-
sämrat virkesvärde.

Här syns lite äldre tallplantor som fått kämpa, 
många stammar är både betade och avbrutna. Be-
ståndet är ren tallmark, men markägaren vill inte 
längre plantera tall på sina marker även om det 
trädslaget passar bäst för marken. Detta medför be-
tydligt försämrad lönsamhet i skogsbruket. Det inne-
bär även mindre mängd tall i landskapet vilket 
riskerar betyda att landskapet förgranas och att fo-
derresurser som bärris och örter i fältskiktet mins-
kar. Risken är även att den tall som finns i närheten 
blir ändå mer utsatt för betesskador.
I detta bestånd finns både gamla och färska skador, 
nästintill 100% av tallstammarna har någon gång 
skadats, och en betydande del har även färska ska-
dor. Skogsbrukets mål att 70% av stammarna ska 
vara oskadda vid 5 m höjd kommer inte att nås.

Upprepade betskador.
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Här är även granplantor hårt betade, i detta område finns ingen hjort, men mycket älg och 
rådjur. Troligen är det älg som fått smak på gran. Så här hårt betade granar ger kraftigt 
försämrad tillväxt.

Annars är granskog oftare drabbad av kronhjort 
som flänger bark, då kan det se ut så här 
Många gånger blir många stammar skadade, 
det ger röta i trädets mest värdefulla timmerdel, 
dessutom ökar risken för stambrott och tillväx-
ten försämras. Trädet blir allmänt nedsatt och 
risken ökar för sekundära skadegörare såsom 
barkborre. Detta bestånd finns i närheten av en 
foderplats där man utfodrar vilt med rotfrukter. 
Man misstänker ett starkt samband.

Ytterligare en kronhjortsskadad gran. 
Markägaren överväger att avsluta be-
ståndet och anlägga ny skog, men sam-
tidigt är frågan vilket trädslag man ska 
välja, i detta område finns dessutom 
mycket betesskador på tallungskogen.

Här är en bild från ett sk referenshägn, man ser 
tydligt hur tillväxten försämrats på tallarna ut-
anför hägnet, man inser att beståndet tappat 
flera år av sin omloppstid vilket är kostsamt för 
skogsägaren som får vänta med avverkning och 
nyplantering mer än man annars hade behövt. 
Man ser även att lövsly är hårt betat. I detta 
exempel finns både asp och rönn som träd inne 
i hägnet men utanför finns endast mycket hårt 
betade exemplar.
I detta område finns extremt mycket dovhjort, 
men inte särskilt mycket älg. Totalt råder stark 
foderbrist i landskapet.

Hårt betad rönn.

Toppskottet avbetat vid gammal skada ger 
 flera nya skott och bestående stamskada
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Förslag på avslutande diskussionsfrågor: 
• Är viltet i balans med foderresurser på min 

	fastighet/jaktmark?
 Har det gjorts inventeringar? Styrs jag av vilt-

trycket när jag väljer trädslag, hur jag planerar 
mina åtgärder?

• Hur stora skador tolereras i skogsbruket på min 
fastighet/jaktmark?	

 Hur viktig är den ekonomiska avkastningen från 
skogen i mitt företag. 

• Vad kan jag själv bidra med för att anpassa vilt-
stammarna	till	det	foder	som	finns	i	landskapet?

 Hur vill jag att skogen och landskapet ska 
 utvecklas? 

• Hur vill jag att det ser ut om 5 år och om 10 år på 
min	fastighet/jaktmark?

Avslutning av cirkeln/beslut om fortsatt arbete.
Kom överens om ni vill arbeta vidare konkret med 
viltförvaltning och beteskadeproblematik och i så fall 
hur. Kanske vill ni ta uppfrågan i LRFs kommun-
grupp, eller uppmärksamma LRFs regionnivå på era 
insikter	under	cirkeln.	På	nationell	nivå	finns	också	
mycket kunskap att hämta. Se bland annat följande 
länk:	www.lrf.se/politikochpaverkan/	 
aganderatt-och-miljo/jakt-och-vilt/

Bild: LR
F



Skog och Klövvilt med LRF
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.

1. INLEDNING Handlar om varför det är viktigt med 
kunskap om skog och klövvilt, samt skogsbrukets 
mål

2. JAKT Berör samhällets syn på vilt och jakt, lag-
stiftning, jakten och skadornas värde

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.

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.

• Inventeringar som ÄBIN, Älgobs mm
• Länets övergripande plan för klövvilt.
• Älgförvaltningsområdets plan 
•  Älgskötselområdets plan

Hur når man uppsatta mål på alla nivåer?

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. 

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

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

Studie-handledning  i korthet
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