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Inledning
Skogsbruket och skogsindustrin har varit, och kommer även i framtiden att vara, av stor samhällsekonomisk
betydelse i Finland. Samtidigt har användningen av skogarna i turism- och rekreationssyfte ökat jämfört
med tidigare 37.
Älgen är det mest betydande viltet i Finland, mätt i såväl köttmängd 48 som i antalet dagar använda för jakt
100
. Å andra sidan orsakar älgarna skador för skogsindustrin t.ex. 1 och 93, vilket leder till livliga diskussioner 41.
Diskussionen om de skador älgarna orsakar skogsbruket handlar till största delen om regleringen av
älgstammen. Genom att reglera älgstammen kan man inverka på älgskadorna, men finns det någonting
annat man kan göra?
I det här undervisningsmaterialet behandlas frågan ur flera olika synvinklar. Antalet älgar kan regleras
genom jaktbeskattning och mängden föda för älgarna kan man påverka genom skogsvård. Hurdana
skogsvårdsmetoder kan man vidta för att minska älgskadorna i första hand på utmanande
vinterbetesområden? Hurdan inverkan har tillgången på föda på uppkomsten av skador? Vilka
skyddsmetoder kan man använda för att minska skadorna och hur ser systemet för skadeersättning ut?
Med önskan om trevliga studiestunder och omsättning av teori till praktik!

Utbildningsmaterial om hur man kan minska skogsskador orsakade av älg har utarbetats även tidigare. Det
här materialet är det första som är tillgängligt avgiftsfritt. Motiveringar till behovet av utbildningsmaterialet
finns bland annat i förvaltningsplanen för älgstammen 65 i avsnittet om åtgärder för att förebygga skador av
älg:
•
•

I skogsplaneringen beaktas den beräknade risken för älgskador i området och ges anvisningar om
skogsvårdsåtgärder som siktar på att förebygga älgskador.
Rådgivningen som syftar till att förebygga älgskador utvecklas genom att i samarbete med olika
aktörer skapa en webbplats med fokus på förebyggande av älgskador.

Utbildningsmaterialet har utarbetats som en del av det av jord- och skogsbruksministeriet finansierade
utvecklingsobjektet för stamskötsel av hjortdjur. Det har gjorts i samarbete med Finlands viltcentral
(Eerojuhani Laine, Niko Teikari och Mikael Wikström) och Finlands skogscentral (Eljas Heikkinen). Ett stort
tack även till forskarna Juho Matala och Ari Nikula på Naturresursinstitutet som är insatta i älgskadefrågor
och har kommenterat utbildningspaketet.
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1. Faktorer inom skogsbruket som inverkar på älgskadorna
Älgarnas näringsanvändning har varit en del av Finlands natur i tusentals år 84 och älgen kan ses som en
mycket viktig art inom barrskogszonen 86. Genom sin näringsanskaffning orsakar älgarna emellertid skador
för skogsbruket. Skadorna riktar sig huvudsakligen mot unga tall- och björkplantor bl.a. 22 och 31, men
sporadiska skador kan även uppkomma i äldre skogsbestånd till följd av att älgarna gnager barken 87.
Älgarnas antal inverkar direkt på mängden föda de förbrukar och därigenom på skogsskadorna. Skadorna
beror även till stor del på vilka växtarter eller trädslag som används som föda och hur förbrukningen
inriktas. Om huvudträdslaget i ett plantbestånd är gran och näringsförbrukningen riktas till olika trädslag
som växer i plantbeståndet, som t.ex. asp, rönn, vide eller en, orsakar betningen inte avsevärda
ekonomiska förluster. Om huvudträdslaget är tall och betningen riktas till tallplantor, är påverkan mycket
större 55.
Älgen är en selektiv idisslare39, vars näringsanvändning växlar enligt årstiderna bl.a. 83, 95 och 89. I fråga om
näringsanvändningen betonas kvaliteten på den tillgängliga födan bl.a. 15 och 9, på vilken man kan inverka
bland annat genom skogsvårdsåtgärder 42, 43, 75 och 80. Dessutom inverkar även faktorer som i mindre
utsträckning beror på människan, som till exempel skogens jordart (mineraljord eller torv) 80, näringshalt bl.a.
21
och läge 60 på älgarnas val av livsmiljö. Även strukturen hos det trädbestånd som omger plantbeståndet
har betydelse 73.
Som ovan konstaterats är älgtätheten inte den enda orsaken till mängden skogsskador. Tillgången på föda
och en mängd andra faktorer inverkar på den födoresurs som är tillgänglig, älgens val av livsmiljö och
födoplats och därigenom även på risken för skador på plantbeståndet. Vid granskning av hur stort älgarnas
betningstryck på träden är enligt olika regionala skalor, har mängden tillgänglig föda konstaterats vara en
betydande faktor 78. Månsson m.fl. 78 framför i undersökningens slutledning att Tillgången på näring verkar
vara en betydelsefull variabel för älgens näringsanvändning. Därför kan de markanvändningsformer som
inverkar på näringsfördelningen ha inverkan på den spatiala fördelningen av älgar och de skogsskador som
denna leder till, samt även inverkan på biodiversiteten.
Numera förnyas tall och vårtbjörk mera sällan än tidigare. Från och med 1950-talet intensifierades
skogsbruket allt mer, och av ekonomiska orsaker valde man för förnyelse så gott som uteslutande tall,
oberoende av växtplatsen 51. Situationen har förändrats och från och med 1970-talet har trenden för tall
varit nedåtgående i fråga om areal för förnyelseområden 68. Det har uppskattats att den skaderisk som
hjortdjur orsakar får skogsägarna att förnya med granbestånd istället för tallbestånd 31. I rädslan för
älgskador kan förnyelsen av gran ökas även på torrare marker, vilket är ofördelaktigt för skogsägaren (se
inforuta 1 på sidan 17). Det är emellertid svårt att bedöma hur älgskadorna inverkar på utvecklingen av
förnyelsearealerna för tall, eftersom många faktorer inverkar på valet av förnyelseträdslag.
Sedan början av 2000-talet har älgstammen på riksomfattande nivå, förutom de senaste åren, uppvisat en
jämn nedgång 58. Enligt graf 1 är även trenden för förnyelsen av tallbestånd nedåtgående. Trots att
älgstammen har minskat avsevärt, har inte födoresursen/älg från tall ökat i samma proportion.
Tallbeståndets förnyelseareal inverkar på den tillgängliga födoresursen med några års fördröjning, medan
däremot förändringar i älgstammen inverkar omedelbart på betningstrycket. Det viktigaste är att man
observerar att man med båda metoderna kan inverka på tillgänglig födoresurs/älg.
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*2015-2016 använda uppgifter om förnyelse av tall genom sådd skiljer sig från de föregående. I sådden har såddarealen för
alla trädslag räknats med 2015–2017.
**Sådd av tall, plantering av tall och åkerbeskogning med tall. Därtill naturlig förnyelse i sin helhet 2000–
2008 och fröträdsavverkning enligt skogsbruksanmälningar 2009–2018.

***Åren 2000-2003 har för förnyelse av tall använts genomsnittet för åren 1996-1999.
Graf 1. Variationer i älgstammen 58 och förnyelsearealen för tall 96 och 98 2000–2017. Därtill den födoresurs i
form av tall som är tillgänglig för älgarna, i vilken har beaktats arealen (ha) för tallbestånd som har förnyats
4–8 år tidigare och älgstammen vid den aktuella tidpunkten (st.).

1.1. Antalet hjortdjur och konsumtionen av föda
Antalet älgar inverkar på mängden uppkomna älgskador 12 – ju fler älgar desto mer föda behövs för dem. En
avgörande faktor är antalet älgar i proportion till mängden tillgänglig föda och ansamlingen av älgar på
vissa födoplatser. Älgstammens storlek borde dimensioneras så att födotillgångarna i området skulle räcka
till för älgarna utan att omfattande skogsskador uppstår. Å andra sidan kan skogsägaren genom egna
skogsvårdsbeslut påverka risken för älgskador och mängden tillgänglig föda.
Förutom älgar betar i Finland även andra hjortdjur. Ur riksomfattande perspektiv är älgen den art som är av
störst betydelse, och dess stora storlek gör att även konsumtionen av föda är stor. Tätheten av
vitsvanshjort har ökat i Nyland, Tavastland, Satakunta och Egentliga Finland och den riksomfattande
stamuppskattningen är cirka 100 000 individer 52. Även rådjursstammen har ökat och på renskötselområdet
är det största tillåtna antalet livrenar cirka 200 000 individer 66. Hjortdjuren konkurrerar delvis om samma
födoresurser, vilket medför att de andra arternas näringsanvändning kan minska födoresurserna för älg.
Dessutom kan även andra hjortdjur orsaka utmaningar för skogsförnyelse. Till exempel överbetning av
renar kan medföra att den naturliga förnyelsen av tall kan försvåras och plantor som är under drivhöjd kan
skadas då renarna gräver efter föda 44. Renbetning på lövträd sommartid kan däremot minska
förbuskningen av barrträdsplantor 44, men å andra sidan försvåras förnyelsen av lövträdsbestånd 40 och 53.
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Tabell 1. Ungefärlig födomängd för en fullvuxen älg, sommartid och vintertid 86.
Torrvikt, kg/dygn

Färskvikt, kg/dygn

Sommarföda

7–10

15–40

Vinterföda

4–6

5–21

Av de hjortdjur som lever i Finland behöver älgen störst mängd föda. En enskild vitsvanshjort eller ett rådjur
behöver mycket mindre mängd, men å andra sidan är det den totala mängden hjortdjur som avgör
storleken på den totala konsumtionen. Mängden konsumerad föda varierar också enligt årstiderna – under
den mest aktiva sommarperioden är födokonsumtionen klart större än under vintern. Dessutom påverkas
födokonsumtionen av köns- och åldersfördelningarna i hjortdjursstammarna.
Vitsvanshjort och rådjur använder mindre vedväxter än älgen, och äter vintertid mera risväxter 3,35 och 77.
Små hjortdjur använder emellertid även barrträd som föda och skadorna uppstår vanligtvis på unga, under
en meter höga plantor 105 och 56. Tall är i allmänhet smakligare än gran och de näringsrika krukodlade
plantorna är populärare än barrotade 10. Vitsvanshjortens och rådjurets föda är dessutom inte så grov som
älgens – älgen äter tallgrenar med i genomsnitt 2,8–4,4 millimeter i diameter 45, medan rådjuret och
vitsvanshjorten väljer grenar med i genomsnitt 1,4–3,0 millimeter i diameter 35,47, 10 och 56, oberoende av
trädslag.
Det är bra att komma ihåg att när tillgången på föda är som sämst på vintern, använder sig de små
hjortdjuren effektivt av viltutfodringar. Å andra sidan hjälper utfodringar till att hålla stammarna på en
högre nivå än i naturligt tillstånd i synnerhet under snörika vintrar 106 och 20 och en för ensidig tilläggsföda kan
inverka negativt förutom på uppkomsten av skogsskador 99 även på djurens hälsa 23. Utfodringen måste
skötas på ett kunnigt sätt och med fokus på en mångsidig och samtidigt så naturlig vinterföda som möjligt.
Utfodringsplatserna måste placeras tillräckligt tätt, för att antalet djur på en enskild utfodringsplats inte ska
överstiga till exempel tio individer. Det är ändå bra att komma ihåg att de oavsiktliga följderna av utfodring
kan öka om man upprätthåller en högre djurstam än i naturligt tillstånd och djuren samlas i närheten av
utfodringsplatsen 76.
På samma sätt som när det gäller älgskador kan även skador orsakade av små hjortdjur minskas genom att
man håller planttätheten för det odlade trädslaget tillräckligt hög. För att göra plantorna mindre smakliga
kan man också använda naturlig förnyelse eller sådd.
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1.2 . Mängden tillgänglig föda
Hur mängden tillgänglig föda inverkar på uppkomsten av skador orsakade av älg kan granskas ur två
synvinklar – större mängd föda minskar sannolikheten för ett enskilt träd att bli ätet, men å andra sidan kan
lövträd öka skadorna genom att plantbeståndet blir mera lockande.

Bild 1. Med tillgänglig föda avses den föda som älgen kan använda, det vill säga huvudsakligen växter och
växtdelar på under tre meters höjd.
I större skala kan mängden tillgänglig föda förklara en stor del av älgbetningen på träd 107, varvid en större
födoresurs minskar betningstrycket på en enskild tall 9. Samma kan gälla i mindre skala – ju mer föda som
är lämplig för älg det finns på ett litet område, desto mindre är betningstrycket på ett enskilt träd 78.
När antalet trädslag i ett plantbestånd ökar, ökar mängden bete för älgen104 och 75 och samtidigt kan
selektiviteten i födoanvändningen jämna ut sig 75. Enligt inventeringsdata rörande skogarna i Finland (1986–
2008) medförde lövträd i tallbestånd att skogsskadorna ökade 80.
På skogsbeståndsnivå kan älgkoncentrationer som uppstår vintertid vara problematiska. Älgarna sparar
energi genom att samlas i flockar, eftersom de har lättare att röra sig i tjock snö när de följer efter varandra
6
och snötäcket gör att älgarna rör sig på ett mindre område än sommartid 34. Älgarna i en flock har
emellertid inte lika goda möjligheter att välja sin föda, utan den ökade konkurrensen gör att de äter mer av
den växtlighet som råkar finnas nära 16. Då kan det bli ett stort betningstryck på ett litet område, och det är
i första hand antalet älgar som inverkar på uppkomsten av skogsskador. Om man vill påverka skadorna
genom att öka mängden naturlig föda för älg, ska det göras i en större omfattning än för en enskild
skogsbruksenhet eller skogsfastighet 36.
6

Här följer ett mycket drastiskt exempel på en tämligen teoretisk situation. Vi har ett vinterbetesområde för
älg, på vilket lövträdbeståndet har rensats bort nästan totalt. Kvar finns tall- och granplantor, samt äldre
skog. Då riktas älgens betning vintertid nästan helt mot tallplantorna, eftersom älgen inte gärna äter gran
och det inte finns mycket lövträd kvar. Skogsägarna kan reagera på de uppkomna skadorna genom att odla
gran på odlingsområden för tall. Trots att man planterar gran på växtplatser som lämpar sig för tall minskar
inte älgens behov av föda. Om det inte uppkommer mera föda på området, utsätts det återstående
beståndet av tallplantor för ännu större betningstryck. När mängden föda minskar kan det även uppkomma
skador på granplantor och äldre skog.
Exemplet är ganska radikalt. I verkligheten finns det kvar åtminstone en del lövträd, men mängden kan
reduceras avsevärt vid plantskogsskötsel. Lövträden utgör en viktig födoresurs för älgarna, såväl vinter- som
sommartid. När födoresurserna minskas ökar betningstrycket på tall – i synnerhet om den befintliga
risvegetationen är under snön. Genom att spara lövträd ökar också naturens biodiversitet.
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2. Uppskattningar av älgstammen och stamförvaltning
Uppskattningarna av älgstammen hör till Naturresursinstitutets uppgifter. Stamuppskattningen bygger
bland annat på jägarnas uppskattningar av den återstående stammen efter jaktsäsongen, på
älgobservationer som registrerats i samband med jakten, på statistiken över trafikolyckor och på
flyginventeringar 57.
De regionala viltråden, som består av representanter från olika samhällsinstanser, fastställer målramarna
för älgförvaltningsområdena för tre år åt gången. Finland är indelat i 59 älgförvaltingsområden, som
används vid fastställandet och uppföljningen av målen för älgstammen 65. Dessa mål omfattar stammens
täthet samt könsfördelning och åldersstruktur.
Ett regionalt viltråd består av sex representanter från regionens jaktvårdsföreningar samt en representant
vardera från landskapsförbundet, NTM-centralen, Finlands skogscentral och en regionalt betydelsefull
markägarorganisation. Det är skäl att observera att cirka 40 procent av jägarna är markägare och
tillsammans med sina familjer äger de cirka 9,6 miljoner hektar skog 100.
Utgående från de mål som har fastställts för ett älgförvaltningsområde planerar jaktvårdsföreningarna
beskattningen tillsammans för förvaltningsområdet och därefter planerar varje jaktvårdsförening jakten för
sitt eget område. De som söker jaktlicens gör sina ansökningar utgående från planerna och Finlands
viltcentral strävar genom sina licensbeslut efter att säkerställa att målen uppnås. Licenshavarna omsätter
licensbesluten i praktiken och beskattningen av älgstammen utförs slutligen av jaktföreningar och
jaktsällskap runtom i Finland. Man följer årligen upp hur målen nås och vid behov görs korrigeringar i
beskattningsplanen.
Älgstammen regleras huvudsakligen genom jakt och utan jakten vore älgstammen mycket större än den är i
nuläget. Hur stor är då en lagom stor älgstam? Som ovan konstaterats fastställs målnivån för älgstammen
som en kompromiss mellan flera intressentgrupper, varvid möjligheten till skogsbruk tryggas, utan att för
den skull glömma älgens övriga värden. Med beskattningen av älgstammen strävar man efter att nå dessa
mål inom den gemensamt fastställda ramen för älgstammen.
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Bild 2. Storleken på älgstammen regleras genom jakt. Om älgstammen är för tät kan man inte nödvändigtvis
genom skogsvård tillräckligt effektivt påverka mängden skogsskador älgarna orsakar.
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3. Älgens val av livsmiljö och födoanvändning
Älgar, liksom djur i allmänhet, väljer livsmiljö utgående från föda och skydd. Älgarnas favoritföda är inte tall,
trots att en avsevärd del av deras vinterföda består av tall, på grund av den rikliga tillgången. På sommaren
är utbudet av föda mycket bredare.
Älgarnas favoritföda vintertid är förutom rönn, asp och vide 4 och 11 även en och vårtbjörk 79. Tall och
glasbjörk är sinsemellan lika populära och älgen äter till exempel rönn, asp och vide 14 gånger hellre än tall
och glasbjörk. En och vårtbjörk är 3,5 gånger populärare än tall och glasbjörk 79. Gran använder älgen i
praktiken inte alls som föda 63, 46 och 75. I gallringsskog med granbestånd kan emellertid gnagning på bark
förekomma, om det på området är ont om föda i proportion till antalet älgar 87. Av de i Finland vanliga
lövträdslagen är al illasmakande för älg 46.

3.1. Sommar
På sommaren har älgarna tillgång till ett mångsidigt utbud av föda. Björk och blåbär utgör totalt ungefär tre
fjärdedelar av älgens föda sommartid 38. Av alla träd som älgen betar sommartid är 42 procent björk, vilket
beror på den goda tillgången 103. Andra viktiga födoväxter sommartid är bland annat rönn, vide, asp, hallon
och ljung 38 och 103.

Bild 3 och 4. På sommaren använder älgen mycket blåbärsris och björk som föda 38.
På sommaren utgörs älgens föda inte endast av trädväxtlighet, utan olika kärr- och vattenväxter spelar
också en viktig roll. De väljer inte livsmiljön endast utgående från tillgången på plantbestånd, utan
tillbringar tiden mera sporadiskt i hela landskapet jämfört med vintertid 73. Skydd söker älgarna i skogar
med stor krontäckning. Sådana livsmiljöer kan vara något svalare och ge bra skydd mot solen 71.
10

3.2. Vinter
Tillgången på föda inverkar på älgens val av livsmiljö året om. På vintern är snötäckets tjocklek en viktig
faktor, som även den är förknippad med tillgången på föda. Där det finns mycket föda som är lämplig för
älg ovanför snötäcket, där finns det också i allmänhet älgar. Det här beror förstås också på älgstammen i
området. Dessutom föredrar älgen plantbestånd i vilkas närhet det finns en skog med tät krontäckning,
eftersom det i sådana skogar i allmänhet finns mindre snö, vilket gör det lättare för älgen att röra sig 72.
På vintern är tallplantor den för älgen lämpliga föda som det finns mest av, och vinterfödan består
huvudsakligen av tall, trots att kvistar från lövträd skulle smaka bättre 103. Även tallplantorna smakar olika –
ju frodigare växtplats desto bättre smakar de för älgen 27 och 78. På frodiga marker växer sig talltopparna å
andra sidan snabbt så höga att älgen inte når dem, vilket gör att det är mindre sannolikt att de betas 7.
Plantorna blir smakligare om de växer i skuggan av andra träd bl.a. 21, 27 och 43, eller om de är skadade sedan
tidigare. Om älgar tidigare har betat på en tall, är det sannolikt att de betar på den igen 63, 7 och 8. Samma
fenomen har konstaterats även för andra trädslag 18 och 69. Shipley m.fl. 94 observerade däremot att även
strukturen och formen på plantan inverkar på valet av föda – några stora kvistar lockar mera än många
små.

Bild 5 och 6. På vintern väljer älgen hellre rönn, asp, vide, en och vårtbjörk än tall 4, 11 och 79. Ändå äter den
mest tall, på grund av den rikliga tillgången.
På vintern då det inte finns löv att äta, betar älgen lövträdens kvistar. På asp och rönn duger även tjocka
kvistar, men på björk väljer den främst några millimeters tjocka kvistar 18. Däremot kan älgen bryta ner
även tjockare plantor för att komma åt de tunnare kvistarna i trädens toppar. Då plantbeståndets täthet
ökar minskar den relativa andelen betade kvistar och de är även mindre i diameter 33.
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3.3. Storleken på älgens årliga hemområde och områdesanvändning
Typiskt för älgens beteende är att den under året förflyttar sig mellan sommar- och vinterbeten. Enligt
Heikkinen 34 är det genomsnittliga avståndet mellan betesområdena cirka 15 kilometer. Hemområdets
storlek sommartid (området där älgarna vistades med 80 % sannolikhet) var 1 400 ha och vintertid 1 200
ha. Storleken på hemområde varierade något mellan könen, men oberoende av kön var rörelserna livligare
sommartid än vintertid. Storleken på älgens hemområde beror dessutom på dess ålder och geografiska
placering 50. Storleken på det totala område som en älg använder under ett år varierar mellan 4 000 och
40 000 hektar, med större hemområden i norra Finland än i södra Finland 50.

Bild 7 och 8. Älgens ålder, kön och geografiska placering inverkar på storleken av det hemområde den
använder under ett år. Den vänstra bilden visar att en 8-årig tjur rör sig på ett mycket större område än en
lika gammal ko med två kalvar i Nyland. Bilderna 7 och 8 är kopierade från webbplatsen riistahavainnot.fi.
I undersökningen Suomen metsät 2012 (sv. Finlands skogar 2012) konstateras att den genomsnittliga
storleken på fastighetshelheter i familjeägo är cirka 30 hektar 85. Det betyder att ett hemområde sommartid
i genomsnitt sträcker sig över 47 skogsägares egendom och vintertid över 40 skogsägares egendom. Ett
hemområde omfattar naturligtvis även åkrar, men siffrorna ger ändå en bild av hur många personers
markområden en älgs hemområde sträcker sig över.

12

4. Skogsvårdsmetoder för minskning av skadorna
På älgarnas vinterbetesområden kan man påverka uppkomsten av älgskador på två sätt: genom att hålla
beståndet av det odlade trädslaget tillräckligt tätt och genom att öka mängden lämplig föda för älg jämnt
över hela vinterbetesområdet.
Det viktigaste är att hålla tätheten av det odlade trädslaget tillräckligt hög, vilket ökar sannolikheten för att
det i plantbeståndet ska finnas odlingsdugliga träd även efter älgarnas betning 59,28 och 36. Å andra sidan kan
födomängden som lämpar sig för älg ökas på alla växtplatstyper och med alla huvudträdslag. Om
födomängden ökas jämnt över hela området har älgarna större födoresurs till sitt förfogande och
sannolikheten för ett enskilt träd att bli ätet minskar. En ökning av födan i liten skala kan däremot ha
negativa följder (bild 9). Att spara lövbestånd kan medföra att betningen ökar på ett enskilt plantbestånd 104
och 75
, varvid även risken för tallskador ökar 80. Vid ökning av födan är utmaningen att få verksamheten
omfattande (bild 10). Sammanfattningsvis kan konstateras att små gärningar på hela vinterbetesområdet är
bättre än stora gärningar på ett litet område.

Bild 9 och 10. En ökning av födan på ett litet område kan öka betningstrycket på enskilda objekt, om
älgarna samlas i närheten av områden med rikliga födoresurser (vänstra bilden). Ökningen av födan borde
ske som omfattande verksamhet, så att mängden föda utökas jämnt över hela vinterbetesområdet (högra
bilden).

4.1. Tallförnyelse och plantvård
Älgskador riktas mängdmässigt främst mot tallbestånd t.ex. 42, 21 och 43. Genom skogsvårdsåtgärder kan
skogsägaren sträva efter att påverka de skador som uppkommer på plantbeståndet t.ex. 59, 42 och 43. Detta är
viktigt i synnerhet på älgarnas vinterbetesområden.
Plantbeståndets täthet bör vara tillräcklig, men ändå inte för stor. För närvarande är anvisningen att man
planterar 2 000–2 400 plantor per hektar 108. Det ger ett plantbestånd med ganska liten skademarginal.
Efter den tidiga röjningen är målet 4 000–5 000 plantor per hektar, inklusive lövträdsbestånd 108. Det lönar
sig inte att öka planttätheten väldigt mycket med hjälp av plantering, eftersom varje planterad planta är en
utgift. De planterade plantorna smakar dessutom i allmänhet bättre än naturplantorna 33 och 10.
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Vid förnyelse av tall lönar det sig att välja naturlig förnyelse eller sådd om ståndorten är lämplig. I allmänhet
rekommenderas främst sådd 108 eftersom fördelarna med förädlade frön är avsevärda ur synvinkeln för
virkesproduktionens lönsamhet 2. Enligt Råd i god skogsvård 108 lämpar sig sådd av tallplantor på torra och
karga mineraljordar och på lingon- och ristorvmoar, om inte lövträden producerar rikligt med sly. Fördelen
med metoderna är en riklig mängd plantor, vilket gör att en större del av plantorna trots älgskadorna med
större sannolikt förblir utvecklingsdugliga 59 och 36. Ett tätt bestånd förbättrar också trädbeståndets tekniska
kvalitet 108.

Bild 11. Det är viktigt att hålla det odlade trädslaget tillräckligt tätt, tills det har vuxit förbi risken för
älgskador (plantbeståndets dominerande höjd över fem meter). Genom sådd och naturlig förnyelse får man
flera tusen plantor per hektar.

Genom att öka plantbeståndets täthet kan man påverka uppkomsten av skador 5 och det kan till och med
vara en effektivare metod än att begränsa älgstammen 9. I ett plantbestånd med stor risk för älgskador kan
man odla till och med 4 000–11 000 plantor/hektar 59, men samtidigt är det skäl att beakta att
förutsättningen för Kemera-stöd är högst 5 000 stammar/hektar efter den tidiga röjningen102.
Luckor i plantbeståndet kan öka risken för älgskador 60 och om det finns sådana är det skäl att låta lövträd
bli kvar i dem 108. Mängden lövträd kan utökas genom brunnsröjning, varvid endast sådana lövträdsplantor
som orsakar direkt skada för tallarna avlägsnas. Betningen på tallar kan minskas avsevärt både direkt och
indirekt genom att man sparar annan föda 43. Genom att spara lövträd ökar också naturens biodiversitet 90.
Samtidigt besparar man sig extra röjning, vilket för sin del ökar lönsamheten för den tidiga röjningen. Att
genomföra den tidiga röjningen som brunnsröjning minskar ändå inte alltid de totala kostnaderna för
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plantskogsvården avsevärt, eftersom det som avlägsnas vid senare plantskogsvård är kraftigare, än vid
gallring av plantor som görs efter fullständig röjning 92.
Det är viktigt att avlägsna lövträd som konkurrerar med tallplantorna, eftersom de ökar sannolikheten för
älgskador 43, 82 och 9. Lövträd som växer i närheten av tallplantor eller som är högre gör att tallarna smakar
bättre (mindre skadliga ämnen i barren) och växer långsammare. För att inte minska älgarnas födoresurser
för mycket ska man ändå undvika onödig röjning. Trots att antalet skadade plantor i ett tätt plantbestånd är
större, är den proportionella andelen skadade plantor mindre. Angående lövträdens inverkan på risken för
skador på tallplantor har även konstaterats att inverkan inte är avsevärd, om träden inte skuggar tallarna 9.
Det lönar sig inte att avlägsna skadat trädbestånd, utan istället lämna det kvar som bete åt älgarna, varvid
man inte i onödan minskar på de födoresurser som lämpar sig för älg. På så vis minskar betningen på friska
träd 64 och 8.

Bild 12 och 13. Låt inte lövträden växa högre än tallplantorna! Avlägsna emellertid inte träd med älgskador
förrän plantbeståndet har vuxit förbi risken för älgskador (plantbeståndets dominerande höjd över fem
meter).
Risken för älgskador på tallarna är över senast vid fem meters höjd (Heikkilä & Mikkonen 1992). När den
dominerande höjden för plantsbeståndet är fem meter, kan man genomföra gallring och frigöra
växtutrymme för friska träd. Äijälä m.fl. konstaterar å andra sidan att om tätheten i plantbeståndet är över
6 000 stammar per hektar lönar det sig däremot att genomföra plantskogsskötsel redan vid tre till fyra
meters höjd, för att undvika att kronorna dras samman och för att minska risken för snöskador. Om man vill
minimera risken för älgskador ska tidpunkten för plantskogsskötseln planeras särskilt noggrant. I
plantbestånd med över fem meter höga tallar kan man odla lövträd under tallarna, och på så sätt förse
älgarna med alternativ föda. I äldre plantbestånd använder älgarna också tallarnas sidogrenar som föda 32,
varvid älgens födointag kan förbättra kvaliteten på rotstocken genom att minska grenigheten 62.
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Asp är en viktig nyckelart för biodiversiteten 108, men i ett tallbestånd kan aspsly sprida asprost
(knäckesjuka) och orsaka tillväxtbortfall 49. Riklig förekomst av aspsly kan även öka risken för älgskador på
plantbeståndet 62 och 80. Det är ändå skäl att spara stora aspar som naturvårdsträd 108, och storvuxna aspar
ökar inte märkvärt risken för asprost 49. Alternativt kan asparna ringbarkas, så att de dör upprätt och inte
producerar sly 49 och 108. I gran- eller björkbestånd orsakar aspen inte dylika problem.

Bild 14. Vid tallförnyelse lönar det sig att lämna stora aspar som naturvårdsträd eller ringbarka dem innan
de fälls.

4.2. Granförnyelse och plantvård
Rädslan för älgskador kan leda till att förnyelsen av bestånd med gran ökar, även på växtplatser som är för
karga. Det är emellertid ofördelaktigt för skogsägaren (faktaruta 1), eftersom produktionen av gagnvirke av
gran på torr mo endast är två tredjedelar jämfört med produktionen av gagnvirke av tall och i synnerhet
produktionen av stockvirke blir låg.
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Inforuta 1. Tall är i fråga om produktion av gagnvirke och odlingslönsamhet det bästa trädslaget på torra
moar.
Om huvudträdslaget är gran, finns i plantbeståndet i princip ganska lite föda för älgarna. För granbestånd
gäller samma som för tallbestånd: det lönar sig att lämna kvar lövträd i luckor och att genomföra den tidiga
röjningen som brunnsröjning. I skogstyper som passar för gran trivs även asp, rönn och vide.
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Bild 15. Eftersom älgen inte tycker om gran, är det bra att i granbestånd sträva efter att spara lövträd som
föda åt älgen. I granbeståndet på bilden finns knappt någon vinterföda alls för älgarna, och därför vore det
viktigt att spara lövträd i samband med den tidiga röjningen.
Gran växer ofta på låglänta områden med risk för frost. I värsta fall kan plantorna dö av frosten. Risken för
frostskador på gran kan minskas genom att man odlar lövträd ovanpå granbeståndet 19 och 108.
Lövträdsbeståndet ska vara klart högre än granbeståndet. Om lövträden är av samma höjd eller något
högre än granplantorna, leder det till att de ”piskar” grantopparna. Det kan leda till att topparna bryts eller
att växtbortfall uppkommer på andra sätt 101,91 och 92. Genom att odla lövträd ökar man även mängden föda
som lämpar sig för älg, till dess lövträden växer sig så höga att älgarna inte längre når kvistarna. Efter
plantstadiet kan mängden högre lövträd minskas vid den första eller andra skogsgallringen 108.
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Bild 16. Gran kan odlas tillsammans med björk i två skikt.

4.3. Utmaningar vid odling av vårtbjörk
Bland huvudträdslagen har i synnerhet odlingen av vårtbjörk minskat: i slutet av 1990-talet planterades
13 000 hektar björk per år, men som minst, i början av 2010-talet, 2 500 hektar per år (graf 2). Under de
senaste åren har odlingen av björk ökat något och är nu uppe i 3 500 hektar/år, men av den totala
mängden skogsodling har den relativa andelen björk minskat från 11 procent till 3,5 procent (graf 2).

Graf 2. Förändringar i skogsodlingarna i Finland 1996–2017. Odlingen av björk har proportionellt sett
minskat mest.
Vårtbjörk är omtyckt föda för älgen och vid odling är det skäl att noga överväga platsen – förnyelse av
vårtbjörksbestånd rekommenderas inte på vinterbetesområden för älg 108. Om man känner till att ett
område används av älgar som vinterbete, lönar det sig att välja ett annat huvudträdslag eller förbereda sig
på att skydda plantbeståndet med stängsel. Även vid förnyelse av björk kan man påverka älgskaderisken
genom mängden plantor, men det kan vara utmanande att odla vårtbjörk genom naturlig förnyelse eller
sådd, eftersom frodiga marker lätt blir övervuxna av gräs. Den rekommenderade planteringstätheten
däremot är endast 1 600 plantor per hektar 108, vilket gör att älgarna kan orsaka relativt stora skador. Om
det växer vårtbjörk på området, kan mängden frösådda plantor enkelt ökas även på planteringsområdet.
Risken för älgskador är mindre i närheten av bebyggelse och livligt trafikerade vägar 60 och 81. Därför kan man
på områden med måttlig älgtäthet överväga odling av vårtbjörk.
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Bild 17. På älgarnas vinterbetesområden rekommenderas inte odling av vårtbjörk och specialträd. Om man
ändå väljer odling av dessa trädslag är det skäl att förbereda sig på att skydda området med stängsel.

4.4. Förröjning och gallring
En gallringsmogen skog lämpar sig för ökning eller upprätthållande av naturlig vinterföda för älg. Underväxt
i form av tall, lövträd och en i en skog som är redo för gallring duger bra som föda åt älgarna. Det lönar sig
att göra förröjningen försiktigt både med tanke på kostnaderna för skogsvården och för att spara lämplig
föda åt älgarna. En total förröjning är under inga omständigheter nödvändig, utan ökar endast kostnaderna.
Vid förröjning av en skog med dominerande tallbestånd och granunderväxt lönar det sig att rensa runt träd
som ska avlägsnas och avlägsna trädbestånd som stör avverkningen, i övrigt lönar det sig inte att avlägsna
underväxten 54. Om den insamlade mängden gagnvirke som fås vid en gallring är under 30 m3/hektar, är
förröjning olönsam oberoende av tätheten på granunderbeståndet 54. Å andra sidan erbjuder ett rent
granunderbestånd ingen föda åt älgarna, men skapar ett viktigt skydd för småviltet.
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Bild 18. Vid förröjning är det skäl att städa upp endast runt de träd som ska avlägsnas. I situationen på
bilden finns inget behov av förröjning.
Efter förröjningen följer gallringen. Om avverkningsområdet är tall- eller björkdominerat, är det möjligt att
producera naturlig tilläggsföda för älgarna 61. Topparna som blir kvar på det avverkade området är lämplig
vinterföda för älgarna. Topparna kan placeras i högar eller på stenar och upphöjningar, så att älgarna har
lätt att komma åt dem. På ett avverkningsområde för tall kan det finnas 411 kilogram tillgänglig föda per
hektar och man har konstaterat att älgarna kan förbruka cirka 230–240 kilogram toppar per hektar. Det
betyder att man på ett 10 hektar stort område kan få föda för två vintermånader vid en älgtäthet av 10
älgar/1000 hektar 30.
Genom den tidsmässiga förläggningen av gallringen kan man påverka tillgången på föda. I synnerhet
gallringar i tallskogar lönar det sig att utföra vintertid, så att näringen görs tillgänglig vid den tidpunkt på
året då den behövs. På sommaren äter älgen inte tall. Avverkningar på torvmarker utförs i allmänhet under
vintermånaderna, medan tallskogar på momarker är typiska sommaravverkningsobjekt. Gallringsobjektets
placering har också en stor inverkan på användningen av den tillgängliga födoresursen. Om älgar inte
brukar övervintra på området kommer de inte heller att göra det, även om avverkning på området skulle
erbjuda tilläggsföda. Mest effektivt är att tillföra föda på övervintringsområdet.
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Bild 19. Toppar som blir kvar efter avverkning vintertid i tall- och björkskogar ger lämplig vinterföda åt
älgarna. Tillgången på föda kan ytterligare förbättras genom att man samlar topparna i högar eller på
stenar och upphöjningar.
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5. Styrning av älgarnas rörelser och ökad tillgång på föda med andra
metoder
5.1. Styrning av älgarnas rörelser med saltstenar
Genom att placera ut saltstenar kan man försöka styra älgarnas betning till sådana skogsområden där det
inte orsakar skada. Lämpliga platser är tallbestånd som har vuxit förbi älgskaderisken 29. I sådana
tallbestånd kan älgarna äta tallarnas sidogrenar 32, vilket inte orsakar någon förlust för skogsnäringen –
tvärtom kan betning på sidogrenarna förbättra kvaliteten på trädbeståndet 62. Samtidigt kan eventuellt
underväxande lövträd bli älgföda.
Det lönar sig inte att placera ut saltsten på gallringsobjekt med gran, eftersom det kan öka repningen på
granbarken. På samma sätt är det i en förnyelsemogen skog risk att älgarna besöker samma område efter
förnyelsen, vilket lätt kan leda till skador på plantbeståndet.

5.2. Tilläggsföda utanför skogsbruksområdet
Den som är intresserad av viltvård kan med lite tilläggsarbete odla naturlig föda för älgarna även utanför
den egentliga skogsbruksmarken. Antalet älgar och mängden tillgänglig föda på ett visst område avgör
hurdan födoresurs de har i sin användning. Genom att i stor skala öka mängden föda kan man påverka
födoresurserna, och på ett vinterbetesområde för älgar kan detta leda till minskade skogsskador.
För att öka vinterfödan lönar det sig att fokusera på sparandet av naturlig vinterföda. På så sätt undviker
man eventuella skadliga inverkningar av mindre naturlig vinterföda (t.ex. foderbalar). I den omedelbara
närheten av objekt med föda som avviker från älgens normala vinterföda kan betningen öka. Det kan delvis
bero på större älgtäthet runt bra näringsobjekt 26 och 70 eller på älgarnas egen reaktion att balansera upp den
mindre naturliga vinterfödan 24. Genom ett tätare nätverk av utfodringsplatser kunde man eventuellt
förebygga uppkomsten av koncentrationer i närheten av utfodringsplatserna.
Områden under elledningar är ypperliga för detta ändamål och i allmänhet uppkommer föda på dessa
områden av sig själv. Man kan öka mängden föda genom att toppa träden, så att de blir tätare och smakar
bättre för älgarna. Det är skäl att observera hur nära vägen elledningen löper, eftersom det inte lönar sig
att locka djur till vägrenarna. Områden under elledningar kan även användas vid anläggning av viltåkrar 25. I
södra Finland kan viltåkrarna ge tilläggsföda långt in på vintern, medan de i norra och östra Finland på
grund av snötäcket sällan erbjuder tillräckligt med tilläggsföda mitt i vintern.
Olika typer av kantzoner är populära bland många viltarter. Kantzoner som passar för älg är videbuskage
längs sjöstränder eller vägrenar, och även längs åkerrenar kan älgarna hitta mycket ätbart. Det är skäl att
överväga om man på sådana objekt i stället för att utföra kostsam uppstädning kunde odla vinterföda åt älg
och skydd för övrigt vilt. All övrig föda som älgarna äter vintertid betyder att tallbestånd skonas.
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6. Övriga skyddsmetoder och skadeersättning
6.1. Skyddsmetoder för riskobjekt
På skadeutsatta objekt kan man förutom skogsvårdsåtgärder även vidta skyddsåtgärder. Sådana objekt kan
vara odlingar med specialträdslag och på älgarnas vinterbetesområden också vårtbjörksplantor, men även
alla tallbestånd där det har börjat uppkomma älgskador. Stängsel är den säkraste lösningen för att skydda
ett plantbestånd. Det är dock en dyr lösning som minskar älgarnas tillgängliga födoresurser.
Avskräckningsmedel och plantskydd skyddar det odlade huvudträdslaget, men älgarna kan fritt beta i det
mindre värdefulla blandbeståndet och även på kvistarna på de plantor vars toppar är skyddade.
Avskräckningsmedlen och de mekaniska skydden är planerade så att de skyddar plantans för skogsbruket
viktigaste del, d.v.s. toppen. I tallbestånd inverkar inte lindrig kvistbetning märkbart på trädbeståndets
utveckling 17, medan betning på topparna gör att plantorna byter toppskott. Användningen av mekaniska
toppskydd har minskat, men bland avskräckningsmedlen har åtminstone Trico konstaterats fungera
effektivt 67 och kostnader som uppkommer av förebyggande av skador ersätts enligt viltskadelagen 88 med
medel som influtit från jaktlicensavgifterna. Trico kan för närvarande köpas via Finlands viltcentral till priset
5 euro per liter (moms 0 %), medan marknadspriset är 12,5 euro per liter (moms 0 %) 13.
Doseringsanvisningen 14 är oberoende av trädslag 5–10 milliliter per planta eller 10 liter per hektar, vilket
gör att kostnaden för avskräckningsmedlet, när stödet beaktas, är cirka 50 euro per hektar. Behandlingen
måste emellertid upprepas årligen (Berner 2018b), tills plantbeståndet har vuxit förbi älgskaderisken. Flera
års behandling med bekämpningsmedel ökar även kostnaderna för skogsodlingen och det är klokt att starta
behandlingen av plantorna först om skador börjar uppkomma på den egna odlingen eller i närheten av den.
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Bild 20. Avskräckningsmedlens uppgift är att skydda plantans för skogsbruket viktigaste del, d.v.s. toppen.
Behandlingen bör förnyas årligen, till dess plantbeståndet har vuxit förbi älgskaderisken.

6.2. Ersättning av skogsskador
Enligt 3 § i viltskadelagen 88 ersätts skogsskador som orsakats av hjortdjur. Både enskilda markägare och
delägarlag för samfällda skogar kan få ersättning 88. Ersättning söks hos Finlands skogscentral, som utför en
värdering av skadan 88 och markägaren har möjlighet att får ersättning utgående från de konstaterade
skadorna.
För jaktlicensbelagda hjortdjur uppbärs jaktlicensavgift, vars storlek regleras i lagen om jaktvårdsavgift och
jaktlicensavgift. Dessa medel som samlas i statens ”kassa” används i första hand för att förebygga skador
orsakade av hjortdjur och för ersättning av uppkomna skador. För närvarande är jaktlicensavgiften för en
fullvuxen älg 120 euro och för en älgkalv 50 euro. För övriga hjortdjur är avgiften 17 euro för en fullvuxen
individ och 8 euro för en kalv. Skador orsakade av rådjur hör inte till de skador som ersätts med stöd av
viltskadelagen.
Enligt 19 § i viltskadelagen 88 får man ersättning för skador på ett område på minst 0,1 hektar, där
trädbeståndets värdeminskning anses vara avsevärd. Därtill bör det sammanlagda beloppet för skadorna
överstiga 170 euro per kalenderår 88. Som skadade betraktas träd som förstörts helt och hållet samt sådana
träd vilkas tillväxt eller kvalitet har försämrats varaktigt genom skadorna. För plantbeståndens del är
begränsningen: ”Ersättning betalas inte om antalet oskadda plantor av utvecklingsdugliga trädslag jämnt
fördelade överstiger skogsvårdsrekommendationerna för planttäthet vid skogsföryngring” 88.

Bild 21 och 22. Som skadade träd betraktas även träd vilkas värde har minskat avsevärt, som t.ex. på bilden
till vänster, där betning på toppen har orsakat byte av toppskott. Däremot är betning på sidogrenar (bilden
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till höger) inte en grund för beviljande av ersättning, utan kan till och med förbättra kvaliteten på
rotstocken genom att antalet grenar minskar 62.

Tumregler för skogsvårdsmetoder på älgarnas vinterbetesområden
Skogsvårdsmetoder på älgarnas vinterbetesområden
På plantbeståndsnivå
-

Det viktigaste är att hålla det odlade trädslaget tillräckligt tätt, tills plantbeståndet har vuxit
förbi älgskaderisken (genomsnittlig höjd över fem meter)
Avlägsna lövträd som skuggar tallarna

På kommunnivå
-

Ju mer lämplig föda för älg som finns, desto mindre är sannolikheten att ett enskilt träd blir ätet
– undvik onödig uppstädning och avlägsna endast lövträd som stör tallbeståndets utveckling
För att uppnå fördelarna med att spara föda förutsätts samarbete mellan flera skogsägare

Förnyelse av skog
Tall
-

Lämna stora aspar som naturvårdsträd eller alternativt ringbarka dem innan de fälls
Välj sådd eller naturlig förnyelse
Sträva efter ett plantbestånd med minst 4 000–5 000 tallplantor/hektar, för att det ska finnas
skademarginal

Vårtbjörk
-

På vinterbetesområden rekommenderas inte förnyelse av vårtbjörk
Vid förnyelse rekommenderas skyddsmetoder som till exempel stängsel

Tidig röjning av plantbestånd
-

Välj brunnsröjning
Lämna kvar lövträd i plantbeståndet, om det inte stör huvudträdslaget (i tallbestånd avlägsnas
lövträd som skuggar och växer för nära tallplantorna)
Minska inte tätheten av det huvudsakliga trädslaget, utom vid eventuella såddruggar
Odla gran tillsammans med lövträd i två skikt

Plantskogsgallring
-

Gallra plantbeståndets huvudträdslag då den dominerande höjden når över fem meter
Låt inte lövträden bli högre än tallplantorna
Avlägsna inte träd som har älgskador förrän den dominerande höjden på plantbeståndet når
över fem meter och passerar älgskaderisken
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-

Spara lövträd som inte försämrar tillväxten för barrträden
Odla gran tillsammans med lövträd i två skikt

Förröjning och gallring
-

Avlägsna endast underväxande träd runt gagnvirkesbeståndets stammar
Spara underväxt och buskar i luckor -> skydd även för småvilt
Genomför gallring av tall och björk under vintern

Ökning av föda med andra metoder
-

Sträva efter att spara naturlig föda för älgarna utanför skogsbruksmarken
Undvik onödig uppstädning i olika kantzoner

Övriga skyddsmetoder och skadeersättning
-

Granska riskutsatta plantbestånd och använd vid behov avskräckningsmedel
Om ett plantbestånd har skadats avsevärt, sök ersättning från Finlands skogscentral

Bild 23. Det viktigaste är att hålla det odlade huvudträdslaget tillräckligt tätt, tills den dominerande höjden
för plantbeståndet når över fem meter! Genom att spara under fem meter höga lövträd i alla faser av
skogsvården minskas dessutom sannolikheten för en enskild planta att bli äten.
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