
 Viltets påverkan på lövskogen 

Inledning 
Viktig lövskog består av björk, al, asp och sälg och gynnar många hotade arter

1
. Un-

der 1700 och 1800-talet höll lövskogen i södra Sverige på att försvinna helt men se-
dan 1960 har lövuppslagen ökat

2
. Vilka djur påverkar en lövföryngring och vad kan 

man göra för att hjälpa den nå en höjd som är fri från bete? 

Slutsats  

Viltstammen påverkar höjden och reproduktionen hos lövträd
2
. Aktiva åtgärder kan gö-

ras för att föryngringen skall nå en säker höjd
3
. Om fler föryngringar av löv kan pas-

sera betesfri höjd skulle det gynna många hotade arter. Fler aktiva åtgärder skulle ge 
större områden med fullvuxen lövskog.  
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Vilt och löv 

Älg, Rådjur,  Kronhjort och Dovhjort 
är de arter som betar ungträd i störst 
utsträckning

2
. Ökande lövuppslag i 

början på 1900-talet ledde till kraftigt 
ökade viltstammen. 

Många arter tål ett hårt betestryck 
men det påverkar ändå  fröspridning-
en  negativt och gynnar mindre be-
tade arter som gran i stället

2,4
. 
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Aktiva åtgärder för att skydda och öka 
arealen av lövskogarna       

 Hägna in områden för att skydda mot vilt-
skador

3
.  

 Avverka tallskogar vintertid för att skapa 
mat åt älgen och leda dem bort från 
ungskogarna

3
.  

 Röj vid rätt tid! Röj vid en höjd då skogen 
inte längre riskerar betesskador 

3
!  

  Använd kraftledningsgator som viltfoder, 
det kan leda viltet bort från löv man inte vill 
ha betat

3
.   
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