
Svenskt skogsbruks mål för skog och klövvilt  

Modernt skogsbruk är viltvänligt – ett aktivt, hållbart och ståndortsanpassat  

skogsbruk ger både skydd och foder åt viltet.   

 

Den nya älgförvaltningen strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång. 

Svenskt skogsbruk har formulerat mål som samtliga bedöms nödvändiga för att uppfylla den 

nya älgförvaltningens intentioner. Målen ska utvärderas 2015 och vid behov revideras.  

Huvudmål: 

Klövviltstammarna ska vara i balans med fodertillgången.  

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.  

3. Rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli trädbildande i hela Sverige där de är naturligt 

förekommande. 

Mätbara mål:  

1. Det ska vara möjligt att i hela Sverige föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag 

 Andelen tall och andra betesbegärliga trädslag i ungskogar ska öka inom de 
älgförvaltningsområden där trädslagen idag har reducerats till följd av klövviltbete. 

2. 7 av 10 föryngrade tallstammar ska vid 5 m höjd vara oskadade  

 På ÄFO-nivå ska minst 70 % av Äbin-inventerade tallar ha förutsättningar att förbli 
oskadade av klövvilt vid 5 m medelhöjd. 

 

 I rena tallbestånd innebär detta att för T28 minst 1600, för T24 minst 1400 och för 
T20 minst 1200 tallstammar/ha ska vara oskadade av klövvilt vid 5 m medelhöjd. 

 

 För att säkerställa att målet vid 5 m höjd ska kunna nås, används ett nyckeltal för hur 
stora årliga färska skador enligt Äbin som kan accepteras. Nyckeltalet för acceptabel 
färsk skada anges per ÄFO och varierar med bonitet och skadehistorik, vanligen 
mellan 2 och 5 %. 

3. Rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli trädbildande i hela Sverige där de är naturligt 
förekommande.  

 Konkurrensstatusen för rönn, asp, sälg och ek (RASE) ska öka på 
älgförvaltningsområdesnivå. Detta innebär att där trädslagen förekommer ska en 
större andel trädindivider ha en höjd som är minst lika hög som medelhöjden hos 
barrträden. 



Skogsbrukets förhållningssätt: 

Under följer ett ramverk för hur skogsbruket ska arbeta för att nå de uppsatta målen.  

 Ett ståndortsanpassat trakthyggesbruk utgör grunden för skog-vilt balansen.  

 Mål för skogsskötsel och naturvård ska vara vägledande för klövviltsförvaltningen.  

 Mål för skogsskötsel och naturvård måste kunna nås utan stödutfodring annat än 

under extraordinära vinterförhållanden. 

 Klövviltstammarnas numerär och sammansättning ska anpassas efter vad 

fodertillgång, betesskador och mål för biologisk mångfald medger.  

 Måltal för älg formuleras inom respektive älgförvaltningsområde.  

 Målen ska uppnås genom en reglerande jakt inom ordinarie klövviltförvaltning.  

 Markägare ska kunna beviljas skyddsjakt på ett snabbt och förutsägbart sätt i 

situationer då målen inte nås inom ordinarie klövviltförvaltning. 

 Rovdjursförekomst får inte innebära att klövviltstammarna tillåts öka om det leder till 

oacceptabla skogsskador.  

 En tillfredsställande föryngring ska kunna ske med för ståndorten lämpligt 

barrträdslag utan skyddsåtgärder såsom stängsling eller användande av annat 

viltskydd. 

 

Förkortningar:  

ÄFO: Älgförvaltningsområde 

Äbin: Skogsstyrelsen metod för älgbetesinventering 

RASE: Trädslagen rönn, asp, sälg och ek. Dessa trädslag är eftertraktade av älg och därmed 
särskilt intressanta att beakta i fodersammanhang.  

T20, T24 och T28: Ståndortsindex = Markens virkesproduktionsförmåga 

 

 


