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•	 Klövviltet	är	en	förnybar	resurs	som	har	såväl	ekologiska,	
ekonomiska	som	sociala	värden.

•	 Samtidigt	orsakar	klövviltets	bete	på	träd	nedsatt	virkes-
kvalitet,	minskad	tillväxt	och	därmed	minskat	ekonomiskt	
utbyte	för	skogsnäringen.

•	 En	 ökad	 fodermängd	 i	 landskapet	 kan	 minska	 betes-
trycket	på	ekonomiskt	viktiga	trädslag.

•	 Genom	att	anlägga	viltåkrar	kan	fodertillgången	i	 land-
skapet	ökas	och	viss	del	av	betningen	styras	mot	dessa.	

•	 Studien	visar	att	1 700–13	000	kg	 foder	 (torrvikt)	per	
hektar	potentiellt	kan	skapas	beroende	på	gröda,	men	
att	en	stor	del	konsumeras	av	klövviltet	redan	på	som-
maren.

•	 I	 brynen	 kring	 viltåkrarna	 var	 betestrycket	 på	 lövträd	
20–50	%	högre	än	på	marker	längre	från	åkrarna,	vilket	
tyder	på	en	ökad	skaderisk	för	träd	i	direkt	anslutning	till	
åkrarna.
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Täta klövviltpopulationer kan orsaka 

negativa ekonomiska effekter för skogs-
bruket i form av tillväxtförluster och 
nedsatt virkeskvalitet på ekonomiskt 
viktiga trädslag. Samtidigt innebär viltet 
en stor resurs i form av rekreation och 
jakt. Det här innebär att olika intressen 
ska tas i beaktande och formas till ett 
gemensamt förvaltningsmål för att lösa 
problematiken kring klövviltet och be-
testrycket i skogen. 

Tillgång på foder och antal djur per 
ytenhet är två faktorer som påverkar 
klövviltets betestryck. Att sänka viltpo-
pulationernas storlek är en åtgärd som 
ofta vidtas för att minska skadorna i 
skogen. En alternativ lösning kan vara 
att öka mängden tillgängligt foder i om-
råden där man vill behålla antalet djur 
men samtidigt minska skadorna. Tidi-
gare studier har visat att man kan påver-
ka klövviltets rörelse- och betesmöns-
ter genom att göra högkvalitativt foder 
tillgängligt. Vid en given vilttäthet kan 
en ökning av viltfodermängden minska 
betestrycket genom två olika processer:
1) en viss konsumtion fördelas på mer mat 

– ”utspädningseffekt” – t.ex. genom att 
betestrycket fördelas på ett större antal 
tillgängliga skott 

2) betet koncentreras till en mer attraktiv 
födoresurs – ”avledningseffekt” – ge-
nom att konsumtionen styrs mot t.ex. 
ensilagebalar. 

Genom att öka mängden tillgängligt fo-
der och på så vis minska betesskadorna, 
mildrar man också eventuella konflikter 
mellan olika intressegrupper. 

Viltåkrar
Ett sätt att skapa foder av hög kvalitet 
i landskapet är att odla attraktiva grö-

dor på viltåkrar, dvs. jordbruksmark 
som avsätts för att producera viltfoder. 
Att anlägga viltåkrar är en vanlig vilt-
vårdsåtgärd, särskilt i landets södra delar. 
Fodermärgkål, foderraps, klövervall, 
sötväppling och jordärtskocka är idag 
några av de mest odlade grödorna. Trots 
den vanliga användningen av viltåkrar 
är kunskapen om foderproduktionen 
och utnyttjandet på dessa mycket be-
gränsad. Viltåkrar skulle kunna ge både 
en utspädnings- och avledningseffekt (se 
ovan) och därmed minska betestrycket 
i omkringliggande skogsbestånd. En 
omfördelning av vilt skulle även kunna 
medföra att betestrycket stiger i skogs-
bestånd i direkt närhet till viltåkrarna 
eftersom man kan förvänta sig att viltets 
nyttjande av mark nära viltåkrarna ökar. 
Kunskap om viltåkrarnas produktion av 
biomassa och eventuella effekter på in-
tilliggande skog är därför av vikt både 
för skogsskötseln och för klövviltsför-
valtningen.

Skattning av biomassan 
Under en studie mellan 2008 och 2010, 
inom ramen för SLUs temaforsknings-
program Vilt och Skog (se Faktaruta) 
utvärderade vi produktionen av foder-
märgkål (Brassica oleracea var. medullosa), 
klöver (Trifolium spp.) och foderraps 
(Brassica napus) på åkrar i Misterhult, 
östra Småland. I studien ingick även 
att studera vilka klövviltsarter som ut-
nyttjade viltåkrarna och hur mycket av 
fodret som fanns kvar i slutet av växtsä-
songen, dvs. inför vintern. Detta gjordes 
genom att placera ut små hägn (1,6×1,6 
m) som hindrade viltet från att beta i 
ytorna. Grödorna klipptes precis ovan 
markytan vid olika tidpunkter under 
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Figur 1. Potentiell (obetad) produktion av foderbiomassa (medelvärde och 
S.E.) på viltåkrar uppskattad under september i uthägnader uppdelad på de 
odlade målgrödorna (fodermärgkål, klöver och foderraps) och övrig vegetation 
(andra vallgrödor och ogräs).

säsongen och torkades. Därigenom fick 
vi en skattning av mängden tillgänglig 
biomassa både i hägnen och också på 
lika många ohägnade (betade) ytor (Ta-
bell 1). Hägnen placerades slumpmässigt 
och antalet hägn per åker var i propor-
tion till åkrarnas storlek.

Genom att vi besökte åkrarna un-
der gryning och skymning kunde även 
antalet djur av olika klövviltsarter på 
åkrarna uppskattas. Dessutom uppskat-
tades klövviltets betestryck på lövträd 
kring viltåkrarna på sju olika avstånd (0, 
50, 100, 200, 300, 400 och 500 m) längs 
fyra transekter med start vid brynet och 
i riktning mot varje väderstreck. 

FAKTARUTA

Tema Vilt och Skog 
är ett samarbete som startades under 

2007 mellan SLU, Skogforsk, skogs-

näringen (Sveaskog, Holmen, Södra 

Skogsägarnas stiftelse för forskning, 

utveckling och utbildning), myndigheter 

(Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen) och 

intresseorganisationer (LRF Skogsägarna, 

Svenska Jägareförbundet). Vilt och Skog 

får också stöd av Svenska Jägareförbund-

ets medlemsmedel. Vilt och Skog är en 

central del av SLU:s satsning på strategisk 

forskning i samverkan med samhället. 

     Målet med Vilt och Skog är att ta fram 

ny och relevant kunskap för en förbättrad 

förvaltning. Foder och foderutnyttjande 

samt förbättrade metoder för övervakning 

av viltstammarnas påverkan är centrala 

frågor. Det är viktigt att fylla kunskapsluck-

orna främst för syd- och mellansvenska 

förhållanden. En central fråga är att stud-

era stora växtätares fördelning i landska-

pet. En viktig funktion är även att vara en 

plattform för dialog och samverkan.

Figur 2. Potentiell (obetad) produktion av foderbiomassa (medelvärde och 
S.E.) på viltåkrar uppskattad under november i uthägnader uppdelad på de 
odlade målgrödorna (fodermärgkål, klöver och foderraps) och övrig vegetation 
(andra vallgrödor och ogräs).
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Tabell 1. Beskrivande data för de olika grödorna. Åkrarna gödslades med ett kväve–fosfor–kalium–preparat.  
*) Halva ytan i hägnet klipptes i september, andra halvan i november.

Attraktivt foder
Studien visar att hägnade viltåkrar i 
medeltal kan producera 1 500 till 5 400 
kg/ha (torrvikt) attraktivt foder, dvs. 
gödslade örter och gräs (Figur 1 och 2). 
Variationen mellan hägnen var mycket 
stor. I det sämsta hägnet producerades 
t.ex. 80 kg fodermärgkål per hektar och 
i det bästa 10 250 kg vid klippningen 
i november. Räknar man sedan in öv-
rig vegetation, dvs. andra vallgrödor 
och ogräs varierar den totala mängden 
mellan 1 700–13 000 kg (torrvikt) per 
hektar beroende på gröda och tidpunkt 
för sådd. Vår studie var dock begrän-
sad till en gröda per år och sannolikt 
förekommer stor variation för hur väl 
etableringen och tillväxten lyckas bero-
ende av skillnader i t.ex. väder mellan 
olika år. Av det foder som produceras på 
en viltåker är det mesta tillgängligt för 
klövviltet. En stor skillnad i biomassa 
i och utanför hägnen tyder på ett högt 
betestryck på åkrarna (Figur 3). Skill-
naden mellan biomassa på obetade och 
betade ytor visar dock inte hur mycket 

djuren har konsumerat. Detta beror på 
att betningen på grödorna kan ske under 
hela tillväxtsäsongen och det går därför 
inte med vår teknik att skatta den totala 
konsumtionen. Vi kan dock studera hur 
mycket som fanns kvar på betade ytor i 
september och november. Biomassan på 
de betade ytorna motsvarade en relativt 
liten del av det som fanns tillgängligt i 
de obetade ytorna, framförallt för foder- 
märgkål och foderraps. Hägnar man inte 
viltåkrarna så blir det lite foder kvar till 
senhöst och vinter dvs. den period klöv-
viltet gör mest skada genom kvistbete. 
Om syftet är att viltåkrar ska fungera 
som en fullgod foderskapande åtgärd för 
senhöst och vinter visar våra resultat på 
vikten av stängsling under våren, som-
maren och tidig höst.

Jämfört med andra foderproduce-
rande marker finns det mycket foder 
på viltåkrar. Tidigare studier visar att 
energiskogodlingar (salixplanteringar) i 
genomsnitt kan producera upp till 1 200 
kg torrvikt kvistfoder per hektar och 
tallungskog ungefär 500 kg per hektar. 

Bra åtgärd
Fodermängderna kan man också sätta i 
proportion till hur mycket djuren äter 
per dygn. En ”medelälg” behöver ett 
födointag på cirka 5 kg kvistfoder (torr-
vikt) per vinterdygn och cirka 10 kg per 
sommardygn. En hektar viltåker med 
t.ex. fodermärgkål kan alltså förse drygt 
en älg med föda under en hel barmarks-
period (beräknat på biomassan i hägnen 
i september) och nära fyra älgar en hel 
vintersäsong (beräknat på biomassan 
i hägnen i november). Ett rådjur äter 
ungefär en sjättedel av vad en älg äter. 
Dessa beräkningar är grova, men till-
räckligt bra för att visa att anläggandet 
av viltåkrar är en god foderskapande åt-
gärd. 

Det var framförallt rådjur som obser-
verades på åkrarna men alla i området 
förekommande klövviltsarter obser-
verades. Detta behöver inte betyda att 
rådjuren är de som mest väljer att beta 
på viltåkrarna utan kan helt enkelt vara 
en konsekvens av den relativa förekom-
sten av de olika arterna i området. Däre-

Antal

åkrar

Åker

areal (ha)

Antal

hägn 

Sådd Gödsling

(kg/ha)

Klippning 

1

Klippning 

2

Klippning 

3

Fodermärgkål   9 0,20–2,20   30 Maj   200 Sept. * Nov.   –

Klöver 2008   5 0,22–1,10   20 Maj   200 Juni Sept. Nov.

Klöver 2009   3 0,17–0,68   14 Juni   200 Nov.   –   –

Foderraps (tidig sådd)   5 0,29–2,68   23 Maj   200 Sept.   –   –

Foderraps (sen sådd)   4 0,28–1,14   12 Juni     – Okt.   –   –

Figur 3. Skillnad i tillgänglig biomassa (medelvärde och S.E.) mellan obetade 
(hägnade) och betade (ohägnade) ytor för grödor skördade i november (foder-
märgkål och klövervall) och september (foderraps). 

Figur 4. Betestryck (andel av träden med bett eller lövrepning från sommarperio-
den) på olika avstånd från de studerade viltåkrarna för tre olika grupper av träd, 
rönn/asp/sälg/viden (RAS som är mycket begärliga trädslag för klövviltet), ek 
(begärlig) vårtbjörk/glasbjörk (mindre begärliga). 
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mot kan man se att andelen rådjur var 
högre på åkrar med raps och fodermärg-
kål än på klövervallar. Observationerna 
är dock för få för att vi ska kunna dra 
några välgrundade slutsatser men tren-
den pekar på lite olika val av gröda mel-
lan klövviltsarterna. Likaså skiljer sig 
tidsinsatsen för observationerna mellan 
de olika grödorna och någon slutsats om 
vilken gröda som lockar mest vilt går 
därför inte att dra. 

En statistiskt säkerställd effekt på 
betestrycket på lövträd fanns i nära 
anslutning till viltåkrarna, framförallt 
i brynkanten, jämfört med bestånden 
på de längre ifrån viltåkrarna. Denna 
effekt klingade sedan av för att från och 
med 100 m avta helt (Figur 4). Det går 
utifrån vårt upplägg på studie inte att 
avgöra om det är viltåkern eller brynet i 
sig som påverkar betestrycket men troli-
gen är det en kombinationseffekt av de 
båda. Man har i tidigare studier visat på 
högre betestryck av klövvilt i kantzoner 
liksom runt utfodringsplatser.

Mängden föda i landskapet till-
sammans med tätheten av vilt påver-
kar betestrycket. Viltåkrar bidrar med 
mycket föda och det är också troligt att 
sådan alternativ föda åtminstone till viss 
del styr betet från skadekänsliga områ-
den även om de storskaliga mönstren 
inte täcktes in i denna studie. Mängden 
föda är dessutom av avgörande betydelse 
för hur mycket vilt som kan finnas i 
ett landskap och foderskapande åtgär-
der kan utöver ett momentant minskat 
betestryck också leda till ökad produk-
tion i klövviltspopulationen med möj-
ligt framtida ökat betestryck som följd. 
Foderskapande åtgärder med målet att 
minska betestrycket i landskapet kan 
därmed även behöva åtföljas av högre 
avskjutning.

Ämnesord
Bete, betestryck, foder, klövvilt, skog, 
vilt, viltåker, älg. 


