RESULTAT

&OTO'ÎRAN%KSTRÎM

FRÅN SKOGFORSK NR. 6 2003

Skogsskötsel och älgskador
i tallungskog
Sten Lavsund
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het och skador i tallungskogarna. Men
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Det här är några resultat från en
omfattande sammanställning av de
kunskaper som i dag ﬁnns om älg och
älgskador i skog. Studien baseras i
huvudsak på nordisk forskningslitteratur.
Älgens betning påverkar många
tallungskogar negativt. Tillväxten
sjunker och bestånden blir glesa. Betningen ger också bestående tek-

niska skador på många träd. De
ungskogar som klarar sig bäst är
jämna, välslutna bestånd där de
enskilda träden har kunnat utvecklas
relativt fritt från konkurrens. Detta
ger tallar med:
kraftigare skott och en större
barrmassa som tål betning bättre



grövre toppskott, som kan undgå
betning



högre diametertillväxt, som snabbt
ger träd som älgen inte kan bryta
ner så lätt
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Areal hyggen och ungskog upp till 15 år per skjuten älg, ha
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Den årliga arealen slutavverkning
ökade starkt i Sverige på 1950- och
1960-talen för att nå sin högsta nivå
i första halvan av 1970-talet. Detta
innebar en kraftigt förbättrad livsmiljö
för älgen. Samtidigt, och kanske väl så
betydelsefullt, infördes den reglerade
älgjakten. Älgstammen ökade dramatiskt och nådde i början av 1980-talet
sin sannolikt allra högsta nivå någonsin.
Sedan dess har älgstammens minskat,
men samtidigt har också arealen slutavverkning minskat. Detta har medfört
att antalet älgar per hektar hygge och
ungskog har varit ganska oförändrad
sedan 1980-talet (ﬁg 1). Detta har i
sin tur medfört en fortsatt hög nivå på
älgskadorna, vilket åter-speglas i Skogsvårdsorganisationens inventeringar (ﬁg
2).
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)NGETENTYDIGTSAMBANDMELLAN
¼LGSTAMOCHSKADOR
Omfattningen av skador på tallungskog påverkas framförallt av älgtätheten och skogens egenskaper, men
sambanden är komplexa.
I den stora skalan, t.ex. över hela
landet, är det bara ett svagt samband
mellan älgtäthet och skadenivå. I den
skalan betyder troligen skogens egenskaper – och kanske också andra miljöfaktorer – mer. Avsaknaden av klara
samband innebär dock inte att man
kan säga att älgstammens storlek saknar
betydelse.
På lokal nivå ﬁnns över ett antal år
ett samband mellan älgtäthet och ska2

dor. Men inte ens det är särskilt starkt,
och det ﬁnns markanta skillnader
mellan år. Ett år kan det bli omfattande
skador, nästa år betydligt färre – trots
samma älgtäthet. En minskning av älgstammen på ett område behöver alltså
inte omedelbart resultera i minskning
av skadorna. Men sett över ett antal år
så minskar skadorna med minskande
älgtäthet. Om en sådan minskning – eller ökning vid ökande älgstam – sker
rät-linjigt och kontinuerligt eller med
någon form av tröskelvärden är okänt.
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3½H¼RBETAR¼LGENITALLUNGSKOG
Tall är älgens överlägset viktigaste
vinterföda och det är under vintern
som de ﬂesta skadorna sker. Från
skadesynpunkt kan man urskilja fem
olika sätt att beta på tall:
1. sidoskottsbete
2. toppskottsbete
3. stambrott
4. barkgnag
5. försommarbetning
Alla dessa kan ge produktionsförluster, men de fyra sistnämnda ger också
tekniska skador, vilka idag räknas som
den mest allvarliga påverkan.
Betningen börjar vanligen när träden
är ca 0,5 m höga, men även nysatta

plantor kan betas. Betningen når sin
största omfattning när ungskogen är
mellan 1,5 och 3,5 m hög. Älgen kan
beta toppskottet upp till ca 2,5 m
höjd.
Nedbrytning av träd förekommer
från det att träden är ca 1,5 m höga
upp till ca 5 m höjd – den högre
höjden gäller framförallt i klent utvecklade bestånd.
Barkgnag förekommer mest på
mellan 1,5 och 4 m höga träd.
Snabbväxande tallar i Sydsverige kan
växa förbi den känsliga perioden redan
vid 7–8 års ålder, medan långsamväxande tallar i Norrbotten kan betas
ända upp i 50-årsåldern.
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Det är ett svagt samband mellan
ungskogsbeståndets areal och skadornas omfattning. Det är bara de allra
minsta bestånden, mindre än 0,5 ha,
som har klart mer skador per ha.
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Vid en given älgtäthet bidrar en hög
andel tallungskog i landskapet till
mindre skador i de enskilda bestånden.



I områden med en låg andel tallungskog kan skadorna bli mycket
omfattande.
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Älgen betar mer i ungskog på högre
boniteter. Å andra sidan är träden på
svagare boniteter mindra tåliga mot
älgbetning och kan därför få mer
skador.



Hög bonitet ger tallar med grövre
toppskott som kan undgå betning.



Barkgnag förekommer mer på högre
boniteter.

delse för skadorna på tall, men uppges
i andra fall ha haft det. Det är därför
tveksamt om man kan se lövträd i det
enskilda beståndet som ett skydd för
tallen just i det beståndet. Däremot
talar mycket för att en god tillgång på
lövträd i landskapet, särskilt sådana
arter som älgen gärna betar, bidrar till
lägre skador.
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Luckiga, ojämna föryngringar leder
till ökande älgskador. Detta gäller t.ex.
ojämna självföryngringar med stor
höjdspridning och planteringar som
gått till dåligt och därigenom blivit
luckiga.



Ett ökande stamantal ger, trots att
ﬂer stammar betas, en sjunkande
andel betade träd. Bestånd med ﬂer än
1.500 stammar per ha i norra Sverige
och 2.500 stammar per ha i södra
Sverige klarar betningen bättre än
stamglesa bestånd.
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Rena tallbestånd har relativt sett de
lägsta skadorna. Andelen skadade
tallar ökar med ökande andel gran i
beståndet.



I bestånd med förväxande björk har
tallen mer skador än i bestånd utan
sådan björk.

Bäst klarar sig lyckade jämna självföryngringar med 4.000 träd eller mer
per ha. Att öka antalet planterade
tallar för att komma upp till denna
nivå torde dock vara ekonomiskt
uteslutet.





Ej förväxande björk och övrigt löv
har i vissa fall inte haft någon bety-
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Överst: "ETADSJ¼LVFÎRYNGRADTALL3M½LAND .
-ELLAN4ALLENNEDBETAD GRANENKVAR6¼STERGÎT
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5NDERST&ÎRSOMMARBETADTALL½REFTERBET
ningen 6¼STERGÎTLAND 
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3LUTSATSEROCHREKOMMENDATIONER
Undvik att anlägga mycket små tallbestånd.



Självföryngring av tall på lämplig
mark är bra, eftersom metoden, rätt
utförd, ger en tät och stamrik föryngring. Att välja självföryngring på
olämpliga marker, där man riskerar en
gles och ojämn föryngring, kan
däremot ge omfattande skador.



I självföryngringar bör man ge de
enskilda träden möjlighet att utvecklas
fritt genom att enkelställa plantorna
vid ca 1m och sedan röja enligt
skogsägarens normala rutiner.



Minska konkurrensen från andra
trädslag som hämmar tallen. Framförallt är det viktigt att ta bort förväxande björk, eftersom tallen annars får
klena skott, svag diameterutveckling
och längre tid med glansbark. Sådana
tallar är mer utsatta för älgskador.



Kunskaperna om när det är ”rätt”
tid att röja bestånd där det är risk för
älgskador är begränsade. Tidig och
hård röjning anses kunna ge svårare
älgskador. Sen röjning ger å andra
sidan klena tallar som lätt kan skadas
av älg efter röjningen.



Skogsbrukets uppfattning är ofta att
röjningen skall skjutas upp till 4–6 m
höjd vid risk för älgskador. Men det
är tveksamt om det är klokt att vänta



så länge. Sen röjning är även enligt
normala skötselrutiner ekonomiskt
inoptimalt och man vet inte om en
viss ungskog verkligen kommer att
drabbas av älgskador.
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Läs mer

Det ﬁnns inga data som bekräftar
att älgen kan fungera som ”gratis”
lövröjare utan att samtidigt skada
tallen.
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Det är svårt att vid gallring minska
andelen skadade träd. Skadorna är
nästan alltid gruppvis fördelade, vilket
gör att alla skadade träd inte kan tas
bort. Vid maskinell gallring är det
dessutom ofta omöjligt att från förarhytten se vilka träd som är skadade.
Man kan möjligen minska andelen
skadade träd med en bättre stickvägsplanering.
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&ORESTMANAGEMENTANDDAMAGEFROM
MOOSEINYOUNGPINESTANDS
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Plantering av gran tillämpas ofta för
att begränsa skadorna, särskilt i södra
delarna av landet. Detta leder dock i
många fall till ett icke önskvärt trädslagsbyte, där man får en skog som
inte utnyttjar markens produktionsförmåga lika bra. Om många skogsägare
väljer att plantera gran, minskar dessutom andelen tallungskog i landskapet.
Det kan ytterligare öka skadorna i de
kvarvarande tallbestånden.
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DETRIMENTALTOMANYYOUNG3COTS PINESTANDS
)NCREMENTISREDUCEDANDTHESTANDSBECOME
THIN"ROWSINGALSOGIVESRISETOPERMANENT
DEFECTSINTHETIMBER
4HEYOUNGSTANDSTHATAREMOSTTOLERANTTO
BROWSINGAREDENSE ANDEVENLYSPACED IN
WHICHTHEINDIVIDUALTREESHAVEBEENABLE
TOGROWMOSTLYFREEOFCOMPETITION4HESE
CONDITIONSMAKEFOR
stronger

shoots and greater needle
MASS
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WITHSTANDBROWSING
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BROWSING
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VIGOROUSDIAMETERGROWTHTHAT
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4HEREISACORRELATIONBETWEENTHEDENSITY
OFMOOSEPOPULATIONSANDTHEDAMAGEDONE
TOYOUNGPINESTANDS BUTITISCOMPLEXAND
INÛUENCEDBYALARGEVARIETYOFFACTORS



4HEREISNOEVIDENCETOSUGGESTTHATFOREST
MANAGEMENTADAPTEDTOMOOSEWILLREDUCE
BROWSINGDAMAGEIFTHEMOOSEPOPULATIONIS
TOONUMEROUS

4HESEARESOMEOFTHEÚNDINGSOFA
COMPREHENSIVECOMPILATIONOFTHEKNOWLEDGE
AVAILABLETODAYONMOOSEANDTHEDAMAGETHEY
DOTOSTANDS4HECOMPILATIONWASBASEDONA
LITERATURESTUDYOFLARGELY3WEDISH .ORWEGIAN
and Finnish research.
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