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Linus Berg 
 

Sammanfattning 

Tall (Pinus sylvestris) är ett viktigt vinterfoder för älgen (Alces alces), som är ett 

uppskattat jaktvilt i Sverige. Tall är också ett av de två absolut viktigaste trädslagen 

för Sveriges timmer- och massavedsproduktion. När betestrycket på tallungskog blir 

för högt, tenderar skogsägarna att föryngra tallbestånd med gran (Picea abies), vilket 

är mindre begärligt för älgen att beta än tall. Konsekvenserna blir en felaktig 

ståndortsanpassning och att fodertillgången minskar för älgen. Biologisk mångfald 

påverkas också negativt, då betestrycket på andra trädslag såsom rönn, asp, sälg och 

ek blir högt.  

Med världens högsta älgstam sett till skogsmarksareal, skapas stor debatt i Sverige 

kring älgstammens förvaltning och lämpliga storlek, mellan skogsägare som vill ha 

ett lönsamt skogsbruk och älgjägare som vill ha en stor älgstam för jakt. En älgstam i 

balans med fodernivån är bra för både viltet, mångfalden, miljön, samhället, 

skogsbruket och viltförvaltningen. 

Syftet med studien var att jämföra skogsägares och jägares syn på betesskador och 

hur de värderar konsekvenserna av dessa. Målet med studien var att kunna 

tillhandahålla ett underlag, som kan vara till nytta för älgförvaltningsorgan. 

Metoden som valdes var en enkätundersökning där kvantitativa data samlades in. 

Enkäten bestod av totalt 12 frågor, där fråga 7 bestod av flera delfrågor. Studiens 

urval gjordes som kluster- och bekvämlighetsurval, där totalt 304 enkäter samlades in 

och svaren från 258 enkäter användes, från skogsägare och jägare som var aktiva i 

Jönköpings län. Enkäten besvarades av tre olika fördefinierade grupper vilka 

definierades som jägare som inte äger någon egen skog, skogsägare som jagar och 

skogsägare som inte jagar. Gruppernas enkätsvar jämfördes med statistiska analyser. 

Resultatet visade att skogsägares och jägares syn på förekomsten av betesskador 

skilde sig signifikant. Jägare som inte äger någon egen skog bedömde 

betesskadeförekomsten som lägst, medan skogsägare som inte jagar bedömde 

förekomsten som högst. Skogsägare som jagar låg mellan de andra två grupperna. 

Resultatet visade också att det fanns ett signifikant samband mellan synen på 

betesskadors omfattning och hur stor vinterstam av älg per 1000 ha man tyckte var 

lämplig, där respondenterna önskade en lägre älgstam ju högre de bedömde 

förekomsten av betesskador.  

Studien visar att älgförvaltningsrepresentanters bakgrund som skogsägare eller jägare 

påverkar synen på älgstammens lämpliga storlek, eftersom de bedömer förekomsten 

av betesskadors omfattning olika, liksom betesskadornas konsekvenser. 

Älgförvaltningsgruppers fördelning av representanter bör därför spegla olika 

gruppers intressen för att sträva efter acceptans. 
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Abstract 
 

Scots pine (Pinus sylvestris) is an important food source for the moose (Alces alces) 

during winter. Scots pine is also one of the most important tree species for the 

Swedish timber- and pulpwood industry. The debate between hunters and forest 

owners, their thoughts about the magnitude of the moose population, and the extent 

of browsing damage, is background to this study that examined how the groups forest 

owners who hunts, forest owners who doesn’t hunt and hunters who doesn’t own any 

forest land thought about browsing damages and its consequences in Jönköping 

County, Sweden. Data was collected using a questionnaire and analyses were made 

on answers from 258 respondents. The results showed that the assessment of the 

extent of browsing damage differed significantly between the groups, where forest 

owners who doesn’t hunt assessed the extent of browsing damage the highest, 

hunters who doesn’t own any forest land assessed the extent as lowest, while forest 

owners who hunt was intermediate between the two other groups. The results also 

showed that there was a relation between how the respondents assessed the extent of 

browsing damage and their thoughts about how large the moose population should 

be. 

 

Keywords: Browsing damages, pine (Pinus sylvestris), moose (Alces alces), forest 

owners, hunters. 

 

Nyckelord: Betesskador, tall, älg, skogsägare, jägare. 
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Förord 
 

Denna studie genomfördes som ett examensarbete till Skogskandidatprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. 

Att jag valde detta ämne till mitt examensarbete grundar sig i att jag sett oförståelse 

för motparten mellan skogsägare och jägare, när jag själv i form av jägare har deltagit 

vid möten som berör älgförvaltning. 

Jag vill först tacka de älgskötselområden i Jönköpings län som låtit mig genomföra 

enkätundersökningen på deras tilldelningsmöten under hösten 2016. Även 

länsstyrelsen i Jönköpings län som gav mig kontaktinformation till 

älgskötselområdenas representanter. 

Jag vill också tacka de företrädare från Södra och Sveaskog som gett mig möjlighet 

att samla in enkätsvar på deras event.  

Framförallt vill jag tacka min handledare Erika Olofsson som varit till fantastisk 

hjälp under arbetets gång.  

 

Linus Berg 

23 Februari, 2017  
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1. Introduktion 
 

1.1. Bakgrund 

Sett till skogsmarksareal har Sverige idag världens tätaste älgstam 

(Wallgren, 2016). Sverige har en sommarstam om ca 350 000 älgar 

fördelade över 29 miljoner hektar skogsmark, med en årlig avskjutning om 

ca 100 000. Det motsvarar en vinterstam på 8,6 älgar per 1000 ha skogsmark 

och kan jämföras med exempelvis tvåan Norge (8), eller Kanada (2,4), 

Alaska (1,5) och Finland (3) (Wallgren, 2016).   

Älgen är ett av våra populäraste jaktvilt och engagerar många av Sveriges ca 

250 000 jägare (Jägareförbundet, 2015). För jägarna har älgjakten ett värde 

både för rekreation och för det kött som jakten ger. Även för skogsägarna 

finns ett värde i älgjakten genom de jaktarrenden som jägarna betalar. 

Älgen, liksom andra vilt, bidrar också till värden för allmänheten genom 

naturupplevelser, oavsett om man är jägare eller inte. Älgen orsakar dock 

också stora kostnader för såväl skogsägare som samhället i stort. Varje år är 

älgen inblandad i 4500-5000 trafikolyckor. För skogsägarna orsakar älgen 

kostnader genom betning (Jägareförbundet, 2015). 

Älgen är ett stort djur, som kräver mycket mat för sin överlevnad. Den 

största delen av älgens föda består av buskar och träd, men den livnär sig 

också på ljung och bärris, samt annat som jordbruket har att erbjuda 

(Ingemarsson m.fl., 2007). En vuxen älg kräver i färskvikt ca 30-40 kg foder 

om dagen, vilket normalt halveras under vinterhalvåret. Tall är inte det 

trädslag som älgen föredrar främst, men under vinterhalvåret ger en tugga 

från tall betydligt större fodermassa än från ett lövträd. Lättillgängliga 

ungtallskogar blir därför speciellt utsatta för betning under denna period 

(Ingemarsson m.fl., 2007). 

Skadorna från älgens betning kan arta sig på olika sätt (Nilsson m.fl., 2016). 

Genom att älgen betar tallens sidoskott uppstår tillväxtförluster när trädets 

grönmassa minskar. En kraftig betning av samma träd kan till och med 

innebära att trädet dör helt. Ett av de största problemen med älgens 

betesskador på tall uppstår när toppskottet betas. När toppskottet betas av 

försvinner dess så kallade apikala dominans vilket gör att ett av sidoskotten 

växer upp och bildar ett nytt toppskott. Detta påverkar trädets stamstruktur 

och sänker kvaliteten på virket. Även trädets diameter- och höjdtillväxt 

påverkas när toppskottet betas av (Nilsson m.fl., 2016). 

Förutom att vara ett populärt vinterfoder för älg, är tallen ett av de två 

absolut viktigaste trädslagen för Sveriges timmer- och massavedsproduktion 

(Wallgren m.fl., 2013). Genom betesskador från älgen producerar 

skogsägarna en sämre råvara som tar längre tid att framställa och 

ekonomiska förluster blir ett faktum. Gran är det andra trädslaget som utgör 

nyckeln för svensk skogsförädlingsindustri (Nilsson m.fl., 2016), och ratas 
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dessutom som foder av älgen (Kalén m.fl., 2010). Effekterna av 

betesskadorna på tall har därför blivit en felaktig ståndortsanpassning, där 

gran planteras på marker som egentligen är bättre lämpade att föryngra med 

tall (Kalén m.fl., 2010). Enligt Riksskogstaxeringen (2017) har den 

produktiva arealen tallskog i Götaland minskat med 72 600 ha mellan år 

1985 och 2013. Under samma period har arealen granskog i Götaland ökat 

med 79 300 ha. 

Ytterligare en konsekvens av betning är att den biologiska mångfalden 

påverkas negativt av hårt betestryck (Myking m.fl., 2013). Rönn, asp, sälg 

och ek (RASE) är trädslag som älgen helst betar (Kalén m.fl., 2010; Myking 

m.fl., 2013). RASE är förutom ett uppskattat viltfoder också stora bärare av 

biologisk mångfald (Rolander, 2014). Med hårt betestryck tillåts RASE 

sällan att bli trädbildande, utan det hårda betestrycket gör att trädslagen inte 

blir annat än lågväxta buskar (Myking m.fl., 2013; Rolander, 2014).  

Dagens älgförvaltning togs i bruk 1 Januari 2012 och är uppdelad i tre nivåer 

(Länsstyrelsen, 2017). Ytterst ansvariga är länsstyrelsen för respektive län. 

Länsstyrelsen beslutar om uppdelning av förvaltningsgrupper i olika 

förvaltningsområden ”ÄFO” inom länet. Förvaltningsgruppernas ledamöter 

tillsätts av länsstyrelsen och representeras i regel av tre representanter från 

markägare och tre från jägare (Länsstyrelsen, 2017), men är oklart om 

ledamöter kan innefattas att vara både skogsägare och jägare. 

Älgförvaltningsområdet har som uppdrag att ta fram en älgförvaltningsplan 

för området, och samråda med älgskötselområdet om deras älgskötselplaner. 

Älgförvaltningsgrupperna står också för samordning och data för området. 

Länsstyrelsen är dock slutgiltig beslutsfattare av framställda planer, mål, 

registrering och tilldelning (Naturvårdsverket, 2016). Under 

älgförvaltningsområdena finns en indelning i älgskötselområden ”ÄSO”, 

som ansvarar för att ta fram en skötselplan för älgstammen inom området, 

och representeras av områdets jaktlag och dess företrädare 

(Naturvårdsverket, 2016).  

Enligt Skogsstyrelsens inventering år 2009-2013 är Götaland extra hårt 

drabbat i förhållande till övriga Sverige vad gäller betesskador på tall från 

älg (Skogsstyrelsen 2014). I Götaland hade ca 14 % av alla tallar både färska 

och gamla älgbetesskador. Motsvarande siffror var för Svealand 8 %, norra 

Norrland 8 % respektive södra Norrland 7 %. Räknas även tallstammar in 

som endast har färska eller gamla älgbetesskador, är betesskadefrekvensen i 

Götaland 57 %, Svealand 46 %, södra Norrland 36 % och i norra Norrland 

41 % (Skogsstyrelsen 2014). Götaland är därmed ett särskilt utsatt område, 

där betesskadeproblematiken torde sätta större press på älgförvaltningen.  
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Älgstammen måste komma i balans med fodertillgången och det görs genom 

att skogsägarna och jägarna arbetar med älgförvaltningen tillsammans 

(Hällberg, 2014). En älgstam i balans med fodernivån är bra för både viltet, 

mångfalden, miljön, samhället, skogsbruket och viltförvaltningen (Kalén 

m.fl., 2010).  

En studie med data insamlad år 2006 undersökte hur skogsägare som jagar, 

skogsägare som inte jagar, samt jägare som inte äger någon egen skog 

bedömer allvarlighetsgraden av betesskador från älg (Ezebilo m.fl., 2012). 

Studien var riksomfattande och resultatet visade att det fanns en skillnad 

mellan grupperna, där skogsägare som inte jagar såg allvarlighetsgraden som 

högst, jägare som inte äger någon egen skog såg allvarlighetsgraden som 

lägst, medan skogsägare som jagar låg mellan de två andra grupperna. 

Resultatet visade också att 67 % av jägarna bedömde allvarlighetsgraden av 

betesskador som liten, 23 % som måttlig och 10 % som stor. Av 

skogsägarna bedömde 55 % allvarlighetsgraden som liten, 22 % som måttlig 

och 23 % som stor. Ezebilo m.fl. (2012) såg också i sin studie att det fanns 

ett samband hos grupperna mellan hur de bedömde allvarlighetsgraden av 

betesskador och andra faktorer, såsom erhållet älgkött eller hur högt de 

värderade rekreationsvärdet av jakt. Ezebilo m.fl. (2012) såg ett behov av 

kunskap om gruppernas bedömning av älgens olika värden, för att skapa 

acceptans mellan grupperna i förhållande till älgförvaltningen. Frågan är hur 

grupperna värderar förekomsten av betesskador i Götaland, där 

betesskadeförekomsten är större jämfört med landet som helhet? 
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1.2 Syfte och mål 
 

Syftet med studien var att jämföra skogsägares och jägares syn på 

betesskador och hur de värderar konsekvenserna av dessa. Målet med 

studien var att kunna tillhandahålla ett underlag, som kan vara till nytta för 

älgförvaltningsorgan. 

• Skiljer sig synen på betesskadors omfattning från älg i tallungskog mellan 

skogsägare som jagar, skogsägare som inte jagar och jägare som inte äger 

någon egen skog? 

 

• Finns det något samband mellan hur stor älgstam som anses lämplig och 

synen på betesskadors omfattning? 

 

• Vem bör, enligt grupperna, stå för betesskadornas kostnader? 

 

• Finns det någon skillnad i trädslagsval vid föryngring av tallbestånd mellan 

skogsägare som jagar och inte jagar? 

 

• Hur värderar grupperna konsekvenserna av betesskador? 

 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till att enbart undersöka betesskador på tall 

orsakade av älg, eftersom det är dessa arter som främst hörs diskuteras när 

det gäller att hitta en balans mellan rätt tillgång på vinterfoder i förhållande 

till viltstam.  

Undersökningen avgränsas också till att bara undersöka skogsägare och 

jägare som är aktiva i Jönköpings län, vilket tillhör Götaland, där 

betesskadorna nationellt sett är som allra störst.  
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2. Material och metod 
 

2.1 Metodik 

Metoden som valdes för att besvara frågeställningarna var en 

enkätundersökning där kvantitativa data samlades in. Enkätundersökning 

som metod valdes för att kunna samla in ett större respondentunderlag än 

vad som hade varit möjligt med exempelvis intervjuer. Ett större underlag 

ökar studiens reliabilitet (Patel & Davidsson, 2011), där enkätsvaren ska 

kunna jämföras statistiskt och generaliseras för grupperna som ingår i 

studien. Enkäten hade en hög grad av standardisering och strukturering för 

att gruppernas svar enkelt skulle kunna jämföras och analyseras statistiskt 

(Patel & Davidsson, 2011). 

Enkäten besvarades av tre olika fördefinierade grupper, som vidare kallas 

för Jägare, Skogsägare/Jägare och Skogsägare. Jägare bestod av jägare 

som inte äger någon egen skog. Skogsägare/Jägare bestod av skogsägare 

som jagar. Skogsägare bestod av skogsägare som inte jagar.  

 

 

2.2 Enkätens utformning 

Enkäten innehöll kryssfrågor med fasta svarsalternativ. Inga kvalitativa data 

kunde därför lämnas av respondenterna. Endast ett kryss fick lämnas på 

varje fråga. Alla tre grupper tilldelades samma enkätformulär, där 

respondenterna på framsidan först fick ange vilken grupp de tillhörde och 

därefter fick svara på de frågor som tillhörde vald grupp.   

Enkäten bestod av totalt 12 frågor där Jägare hänvisades till att svara på 

fråga 1-8, Skogsägare hänvisades till fråga 4-12 och Skogsägare/Jägare 

hänvisades till fråga 1-12. Fråga 7 bestod av 6 delfrågor. Fråga 1-3 var 

kopplade till jakt, fråga 4-8 var kopplade till älgstam, betesskador och dess 

konsekvenser, och fråga 9-12 var kopplade till skogsbruk. Se enkäten i sin 

helhet i bilaga 1. 

 
 

2.3 Urval 

Respondenter till de tre fördefinierade grupperna valdes ut genom kluster- 

och bekvämlighetsurval.  

Klusterurval innebär att man tillfrågar respondenter som är naturligt samlade 

i grupper (SCB, 2008). Bekvämlighetsurval innebär att man subjektivt 

tillfrågar respondenter som är så lätta som möjligt att få tag i, och kan inte 

anses som lika vetenskapligt acceptabel som klusterurval (Gunnarsson, 

2005). Klusterurval anses i sin tur inte ge lika hög precision som ett obundet 

slumpmässigt urval (SCB, 2008). Klusterurvalsmetoden valdes dock för att 
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reducera kostnader samtidigt som ett stort underlag med hög svarsfrekvens 

kunde erhållas. Bekvämlighetsurvalet gjordes som ett komplement för att 

öka respondentunderlaget, utan att det medförde någon större kostnad. 

Flera skogsbolag kontaktades för hjälp med urval av respondenter till 

framförallt grupperna Skogsägare och Skogsägare/Jägare. Sveaskog och 

Södra var de skogsbolag som kunde hjälpa till och genom dem hittades 

respondenter på olika skogsdagar. Tillsammans med Sveaskog besöktes 

Skogsforums gallringsdagar den 23 september. Elmias lantbruksmässa 

besöktes självständigt den 24 oktober. Där tillfrågades besökare som 

passade in i någon av studiens grupper att besvara enkäten. Med Södra 

besöktes en av deras egna skogsdagar om gallring och röjning den 7 oktober, 

där besökare som passade in i någon av studiens grupper fick besvara 

enkäten. 

Respondenter till grupperna Jägare och Skogsägare/Jägare nåddes 

framförallt via älgtilldelningsmöten som ägde rum hösten 2016 inom flera 

olika älgskötselområden i Jönköpings län. Länsstyrelsen i Jönköpings län 

tillhandahöll kontaktuppgifter till representanter för länets 

älgskötselområden, vilka kontaktades för att samla in enkätsvar.  

Familjemedlemmar, arbetskollegor och bekanta som passar in i någon av 

studiens grupper tillfrågades också om deltagande i studien. Majoriteten av 

respondentunderlaget samlades dock in via klusterurvalet.  

 

 

2.4 Datainsamling 

Datainsamlingen ägde rum under september, oktober och november 2016. 

Enkätsvaren samlades in på tryckta pappersenkäter, som besvarades 

anonymt. Enkätsvarsinsamlingarna började med en kort presentation av 

undersökningen. Studiens syfte utelämnades vid presentationen för att inte 

påverka respondenternas svar. Därefter presenterades själva enkäten, 

instruktioner gavs om hur den skulle fyllas i och vilka grupper som skulle 

svara på vilka frågor. Respondenterna fick ställa frågor både före och under 

tiden de fyllde i sina svar. Alla tilldelades, förutom enkäten, också en 

blyertspenna med suddgummi. Ingen tidsbegränsning fanns, utan enkäterna 

samlades in när respondenterna ansåg sig vara klara. Alla som tillfrågades 

att medverka i enkätundersökningen ville också medverka, men de enkäter 

som antingen var ofullständigt eller felaktigt ifyllda uteslöts och studien fick 

därmed ett bortfall på 46 enkäter. Antal fullständigt besvarade och korrekt 

ifyllda enkäter blev totalt 258 stycken fördelade på: 

• Jägare: 100 

• Skogsägare/Jägare: 108 

• Skogsägare: 50. 
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2.5 Databearbetning 

Alla svar från pappersenkäterna registrerades i ett Microsoft Excel-

dokument. Dokumentet organiserades med ett kalkylblad per enkätfråga och 

svarsfördelning för de tre grupperna. Utifrån de absoluta svarsfrekvenserna 

beräknades relativa svarsfrekvenser i procent för att möjliggöra jämförelser 

(Trost & Hultåker, 2016). Excels verktyg användes för framställning av 

diagram och tabeller för att illustrera enkätsvaren utifrån de beräknade 

frekvenserna.  

För att testa om det var någon skillnad mellan de olika gruppernas svar på 

frågorna gjordes signifikansanalyser med 5 % signifikansnivå. Excels chi2-

test användes för att beräkna p-värden där p = < 0,05 innebar att det fanns en 

signifikant skillnad med 95 % säkerhet. För att testa om det var någon 

skillnad mellan gruppernas svar gjordes också statistiska analyser med hjälp 

av korstabeller på vissa frågor. I korstabellerna jämfördes observerade 

värden med förväntade och chi2-värden beräknades. Ett kritiskt värde utifrån 

antalet frihetsgrader och signifikansnivån 5 % jämfördes med chi2-värden, 

där ett chi2-värde > det kritiska värdet innebar att skillnaden var signifikant. 

Pearsons korrelationsanalys, som beräknar en korrelationskoefficient (r-

värde), användes för att undersöka sambandet mellan synen på 

betesskadornas omfattning och önskat antal älgar per 1000 ha. 

Korrelationskoefficienten varierar från -1 till +1, där r = 0 innebär inget 

samband, r = 1 innebär ett totalt samband, r = 0-0,19 inget troligt samband, r 

= 0,20-0,39 ett svagt samband, r = 0,40-0,59 ett måttligt samband, r = 0,60-

0,79 ett starkt samband och r = 0,80-0,99 visar på ett mycket starkt samband 

(Delander & Niklasson, 1987). Ett p-värde för sambandet beräknades i 

statistikprogrammet SPSS. Alla respondenter med ”Vet ej” som svar på hur 

stor älgstammen bör vara uteslöts ur analysen.   
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3. Resultat 
 

3.1 Respondenternas bakgrund 

Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna Jägare och 

Skogsägare/Jägare varken avseende antal jaktdagar per år (p = 0,55), 

jaktmarksareal (p = 0,17) eller om de föredrar jakt på älg före andra viltarter 

(p = 0,35) (Tabell 1). I båda grupperna hade störst andel respondenter (38 

%) > 30 jaktdagar per år. I båda grupperna hade störst andel respondenter, 

(34 %) Jägare och (30 %) Skogsägare/Jägare, en jaktmarksareal om 1 001-

2 000 ha. I båda grupperna jagade även störst andel respondenter, (39 %) 

Jägare och (45 %) Skogsägare/Jägare, helst älg. 

 

 
Tabell 1. Procentfördelning över respondenternas svar om sin jakt.  

Grupperna Jägare och Skogsägare/Jägare. 

Procentfördelning    Jägare Skogsägare/Jägare 
Hur många jaktdagar har du per år? 

  1-3 Dagar 5 2 

4-10 Dagar 15 14 

11-20 Dagar 22 30 

21-30 Dagar 20 17 

> 30 Dagar 38 38 

   Hur stor är jaktmarken i ditt 
älgjaktlag? 

 
 

0-100 ha 2 1 

101-200 ha 5 0 

201-500 ha 10 13 

501-1000 ha 29 29 

1001-2000 ha 34 30 

> 2000 ha 20 28 

   Vilket vilt jagar du helst? 
  Älg 39 45 

Rådjur 37 36 

Hare och räv 13 12 

Annat vilt 11 7 
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Det var ingen signifikant skillnad (p = 0,15) mellan grupperna 

Skogsägare/Jägare och Skogsägare avseende ägd skogsmarksareal (Tabell 

2). Störst andel respondenter i båda grupperna ägde 51-100 ha areal 

skogsmark. Avseende hur stor andel av inkomsten som kom från 

skogsbruket fanns däremot en signifikant skillnad mellan grupperna (p = 

0,02). Gruppen Skogsägare hade i genomsnitt en högre andel av inkomsten 

från skogsbruket än gruppen Skogsägare/Jägare (Tabell 2).  

Det var även en skillnad mellan grupperna (p = 0,004) i det huvudsakliga 

målet med skogsägandet (Figur 1). En högre andel Skogsägare (26 %) hade 

ekonomisk avkastning som främsta mål jämfört med Skogsägare/Jägare (6 

%). Skogsägare/Jägare hade istället en högre andel (21 %) med 

huvudsakligt mål hög virkesproduktion jämfört med Skogsägare (12 %). 

Högst andel hos både Skogsägare (38 %) och Skogsägare/Jägare (44 %) 

hade långsiktig investering som främsta mål. 

 

 
Tabell 2. Procentfördelning över respondenternas svar om skoglig inkomst och skogsmarksinnehav.  

Grupperna Skogsägare och Skogsägare/Jägare. 

 
 

  

Procentfördelning Skogsägare/Jägare Skogsägare 
Hur stor areal skogsmark finns på din skogsfastighet? 

Areal (ha) 

0-10 4 0 

11-50 29 20 

51-100 35 38 

101-200 20 26 

201-500 7 16 

> 500  5 0 

   Hur stor del av din inkomst kom från skogsbruket år 2015? 

(%) 

< 5 53 32 

6-25 35 38 

26-50 7 18 

51-75 2 10 

> 75 3 2 
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Figur 1. Procentfördelning av respondenternas svar på frågan ”Vad har du i huvudsak för mål med ditt 

skogsägande?” Grupperna Skogsägare och Skogsägare/Jägare. 
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3.2 Förekomsten av betesskadors omfattning 

Som ses i Figur 2 bedömde de tre grupperna förekomsten av betesskadors 

omfattning olika. Jägare bedömde betesskadeförekomsten som lägst, medan 

Skogsägare bedömde förekomsten som högst. Skogsägare/Jägare låg 

mellan de andra grupperna. Störst andel Jägare såg en liten (43 %), följt av 

måttlig (38 %), förekomst av betesskador. Bland Skogsägare/Jägare såg 

störst andel respondenter en måttlig (38 %), följt av liten (32 %) förekomst 

av betesskador. Bland Skogsägare såg störst andel respondenter en stor (46 

%), följt av måttlig (26 %) förekomst av betesskador. 

Beräknat chi2-värde för svarsfördelningen blev 29,609, vilket är större än 

det kritiska värdet 15,507, vilket visar att det finns en signifikant skillnad i 

hur grupperna bedömer förekomsten av betesskador. 
 

 

 

Figur 2. Procentfördelning över respondenternas svar på frågan ”Hur bedömer du omfattningen av 

betesskador från älg i tallungskog på skogsmarken du äger eller jagar på?” Grupperna Jägare, Skogsägare 

och Skogsägare/Jägare. 
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3.3 Älgstammens storlek 

Figur 3 visar att Jägare önskade den högsta älgstammen, medan Skogsägare 

önskade den minsta älgstammen av de tre grupperna. Skogsägare/Jägare låg 

mellan de andra grupperna. Störst andel Jägare (44 %) ville ha en älgstam 

på 8-10 älgar per 1000 ha. Störst andel Skogsägare/Jägare (42 %) ville ha 

en älgstam på 5-7 älgar per 1000 ha. Störst andel Skogsägare (30 %) ville ha 

en älgstam på 1-4 älgar per 1000 ha. I gruppen Jägare svarade 9 % ”vet ej”, 

medan motsvarande svar hos gruppen Skogsägare var 14 %, och 

Skogsägarna/Jägare 1 %. I gruppen Skogsägare ville 12 % inte ha några 

älgar alls. 

Beräknat chi2-värde för svarsfördelningen blev 72,521, vilket är större än 

det kritiska värdet 21,026, vilket visar att det finns en signifikant skillnad i 

hur grupperna bedömer älgstammens lämpliga storlek. 
 

 

 

Figur 3. Procentfördelning över respondenternas svar på frågan ”Hur många älgar per 1000 ha tycker du 

är ett lämpligt antal i vinterstam?” Grupperna Jägare, Skogsägare och Skogsägare/Jägare. 
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Figur 4 visar att störst andel Jägare (57 %) ville att älgstammen ska bli 

större, medan störst andel av Skogsägare (58 %) ville att älgstammen ska bli 

mindre. Störst andel av Skogsägare/Jägare (57 %) ville att älgstammen ska 

bibehållas på dagens nivå.  

Beräknat chi2-värde för svarsfördelningen blev 75,014 vilket är större än det 

kritiska värdet 9,488, vilket visar att det finns en signifikant skillnad i hur 

grupperna bedömer älgstammens lämpliga utveckling. 

 

 

 

Figur 4. Procentfördelning över respondenternas svar på frågan ”Vad tycker du är en lämplig utveckling 

för älgstammen på skogsmarken du äger eller jagar på?” Grupperna Jägare, Skogsägare och 

Skogsägare/Jägare. 
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3.4 Sambandsanalys av betesskadors omfattning och önskad 

älgstamsstorlek 

Beräknat r-värde för sambandet mellan synen på betesskadors omfattning 

och hur stor vinterstam av älgar per 1000 ha man tycker är lämplig blev 

0,27, vilket visar på ett svagt signifikant samband (p = 0,001). I Tabell 3 

syns en tendens att ju mindre älgstam respondenterna önskade, desto större 

bedömde de omfattningen av betesskador. 

 
Tabell 3. Svarskombinationer fördelat i procent (%) över sambandet mellan respondenternas svar på 

frågorna ”Hur bedömer du omfattningen av betesskador från älg i tallungskog på skogsmarken du äger 

eller jagar på?” och ”Hur många älgar per 1000 ha tycker du är ett lämpligt antal i vinterstam?” 

Grönmarkerade celler indikerar radernas högsta och näst högsta procentvärden.  

Grupperna Jägare, Skogsägare och Skogsägare/Jägare. 

  

Förekomsten av betesskador 
 Procent (%) Inga Liten Måttlig Stor  Väldigt stor 

Antal älgar per 
1000 ha           

>11 0,4 2,9 2,1 0,4 0 

8-10 2,5 16,9 14,5 4,6 0,4 

5-7 1,2 8,7 17,4 9,1 1,7 

1-4 2,1 3,7 3,3 5 0,8 

0 0 0 0,4 1,2 0,8 
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3.5 Kostnaderna för betesskador 

Störst andel av både Skogsägare (50 %) och Skogsägare/Jägare (58 %) 

tyckte att skogsägarna och jägarna gemensamt ska stå för kostnaderna för 

betesskador (Figur 5). Störst andel Jägare (55 %) tyckte istället att 

skogsägarna ska stå för kostnaderna för betesskador. Av Jägare var det 

också 44 % som tyckte att skogsägarna och jägarna gemensamt ska stå för 

kostnaderna för betesskador. Bland Skogsägare var det fler som tyckte att 

jägarna ska stå för kostnaderna (26 %) än att skogsägarna ska stå för dem 

(24 %). 

Av samtliga 258 respondenter tyckte 22 (9 %) att jägarna bör stå för 

kostnaderna. 104 (40 %) tyckte att skogsägarna ska stå för dem. En majoritet 

av alla respondenter, 132 (51 %), tyckte att jägarna och skogsägarna 

gemensamt ska stå för kostnaderna. 
 

 

 

Figur 5. Procentfördelning över respondenternas svar på frågan ”Vem tycker du ska stå för kostnaderna 

från betesskador?” Grupperna Jägare, Skogsägare och Skogsägare/Jägare. 
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3.6 Skogsägarnas föryngringsmetod och trädslagsval 

Det var ingen signifikant skillnad (p = 0,75) mellan grupperna Skogsägare 

och Skogsägare/Jägare gällande valet att återföryngra med tall, där 60 % av 

Skogsägare och 64 % av Skogsägare/Jägare väljer tall (Figur 6). Däremot 

ses en viss skillnad i valet av metod, där en större andel Skogsägare/Jägare 

(23 %) planterar tall jämfört med Skogsägare (6 %). En större andel 

Skogsägare (54 %) väljer istället naturlig föryngring som metod, jämfört 

med Skogsägare/Jägare, även om naturlig föryngring är den metod som även 

störst andel Skogsägare/Jägare (41 %) väljer. Av Skogsägare/Jägare väljer 

26 % att föryngra tallbestånd med gran, och motsvarande andel bland 

Skogsägare var 20 %. Av Skogsägare väljer 6 % ett annat trädslag än tall 

och gran, där motsvarande siffra för Skogsägare/Jägare var 0 %. 
 

 

 

Figur 6. Procentfördelning över respondenternas svar på frågan ”Hur väljer du att föryngra tallbestånd 

som ska avverkas?” Grupperna Skogsägare och Skogsägare/Jägare. 
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3.7 Konsekvenserna av betesskador 

Störst andel i alla grupper Jägare (52 %), Skogsägare/Jägare (71 %), 

Skogsägare (52 %) trodde att älgstammens kvalitet inte kommer få några 

negativa effekter långsiktigt (Tabell 4). 

Störst andel i alla grupper Jägare (41 %), Skogsägare/Jägare (59 %), 

Skogsägare (80 %) trodde att negativa effekter kommer ses i förekomsten av 

skogsskador (Tabell 4). 

Störst andel av Skogsägare (60 %) trodde att den biologiska mångfalden 

långsiktigt kommer att påverkas negativt, medan Jägare (24 %) och 

Skogsägare/Jägare (28 %) inte trodde det i lika hög grad (Tabell 4). 

Störst andel av Skogsägare/Jägare (53 %) och Skogsägare (60 %) trodde att 

skogsindustrins tillgång på talltimmer, långsiktigt kommer påverkas 

negativt. Störst andel av Jägare (47 %) svarade att de inte visste (Tabell 4).  

Störst andel av Skogsägare (48 %) trodde att skogstillväxten långsiktigt 

kommer att påverkas negativt, medan Jägare (48 %) och Skogsägare/Jägare 

(68 %) inte trodde det (Tabell 4). 

Tabell 4 visar att det endast var faktorn förekomsten av skogsskador, där 

störst andel respondenter i alla grupper Jägare (41 %), Skogsägare/Jägare 

(59 %), Skogsägare (80 %), trodde på långsiktiga negativa konsekvenser. 

Älgstammens kvalitet var den enda faktorn, där störst andel respondenter i 

alla grupper Jägare (52 %), Skogsägare/Jägare (71 %) och Skogsägare (52 

%), inte trodde på några långsiktiga negativa konsekvenser. 

Störst andel av Skogsägare trodde att de kommer få se negativa 

konsekvenser i samtliga faktorer, bortsett från älgstammens kvalitet (Tabell 

4). Hos gruppen Skogsägare/Jägare var det endast faktorn om 

skogsindustrins tillgång på talltimmer som Skogsägare/Jägare trodde 

kommer få långsiktiga negativa konsekvenser, förutom faktorn om 

skogsskador. Hos gruppen Jägare ansågs inte någon faktor få långsiktiga 

negativa konsekvenser, förutom faktorn om skogsskador. Mellan grupperna 

var det flest Jägare som svarade ”vet ej” på alla faktorer. 
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Tabell 4. Procentfördelning över respondenternas bedömning av de långsiktiga konsekvenserna av 

betesskador från älg.  

Grupperna Jägare, Skogsägare och Skogsägare/Jägare 

Procentfördelning      Jägare Skogsägare/Jägare Skogsägare 

    Kvaliteten på älgstammen 
  Mycket positivt 4 5 2 

Ganska positivt 48 66 50 

Ganska negativt 30 26 30 

Mycket negativt 4 2 4 

Vet ej 14 2 14 

    Förekomsten av skogsskador 
  Mycket positivt 2 6 0 

Ganska positivt 20 32 8 

Ganska negativt 34 43 54 

Mycket negativt 7 16 26 

Vet ej 37 4 12 

    Utvecklingen för skogens biologiska mångfald 
 Mycket positivt 2 6 0 

Ganska positivt 41 56 32 

Ganska negativt 19 22 50 

Mycket negativt 5 6 10 

Vet ej 33 10 8 

    Tillgången på talltimmer för svenska skogsindustrin 

Mycket positivt 4 6 0 

Ganska positivt 18 34 20 

Ganska negativt 26 44 36 

Mycket negativt 5 9 24 

Vet ej 47 6 20 

    Skogstillväxten 
   Mycket positivt 10 20 6 

Ganska positivt 38 48 28 

Ganska negativt 17 24 34 

Mycket negativt 2 6 14 

Vet ej 33 2 18 

 

 



  
 

19 

Linus Berg 
 

4. Diskussion och slutsatser 

 
4.1 Material och metod 

Att datainsamlingen gjordes via pappersenkäter vid strategiskt utvalda 

tillfällen istället för slumpmässiga utskick via mail eller post var till stor 

fördel för att svar enkelt skulle kunna samlas in från de fördefinierade 

grupperna. Metoden valdes för att tydliga muntliga instruktioner kunde ges 

till respondenterna och eventuella frågor från respondenten kunde besvaras 

direkt. Att använda pappersenkäter ledde dock till en tidskrävande 

sammanställning, där varje enskild enkät fick hanteras manuellt. Med en 

undersökning som utgår från mail hade respondentunderlaget kunnat göras 

betydligt större vid användning av möjliga databaser, men fortfarande göras 

kostnadseffektivt (Trost & Hultåker, 2016). Om hela studien istället gjorts 

med ett obundet slumpmässigt urval minskas också risken för systematiska 

fel (Gunnarsson, 2005). Framförallt bekvämlighetsurval, som gjorts i studien 

som ett kompletteringsurval, sänker studiens reliabilitet och hade undvikts 

om studiens urval istället gjorts med ett obundet slumpmässigt urval 

(Gunnarsson, 2002). Med hjälp av webbaserade enkättjänster hade 

sammanställning och analyser också enkelt kunnat göras, eftersom svaren 

inte hade behövts registreras separat (Trost & Hultåker, 2016). Nackdelen 

med webbaserade enkäter är dock att risken för låg svarsfrekvens är hög 

(Berg, 2017). Fördelen med urvalsmetoderna klusterurval och 

bekvämlighetsurval var att svarsfrekvensen blev mycket hög, då alla som 

tillfrågades valde att svara på enkäten. En annan fördel var att studien kunde 

hållas relativt kostnadseffektiv, till skillnad från om pappersenkäterna 

skickats ut slumpmässigt via post (Trost & Hultåker, 2016). Platsbesök 

medförde även en kontroll över omfattningen av det kontinuerligt insamlade 

respondentunderlaget.  

Kritik får riktas mot formulering och svarsalternativ i enkätens fråga 7 med 

delfrågor om ”Hur värderar du de långsiktiga effekterna av betesskador från 

älg i tallungskog?”. Där gavs respondenterna endast möjlighet att välja 

positiva eller negativa effekter (bilaga 1). Här borde ett neutralt 

svarsalternativ funnits med för dem som inte trodde på några långsiktiga 

effekter för respektive faktor.  

Fråga 7a där respondenten värderade de långsiktiga effekterna av 

betesskador från älg i tallungskog på viltstammarnas storlek, har dessutom 

helt fått uteslutas från resultatet på grund av en svårtolkad formulering. 

Utvecklingen för älgstammens storlek skulle nämligen av respondenten som 

vill se att älgstammen blir mindre kunna tolkas som att positiv är rätt 

svarsalternativ, där alternativet i grunden handlade om att älgstammen blir 

större. Tydligare instruktioner borde också funnits kring delfrågorna i fråga 

7, med tydlighet i att alla delfrågor skulle besvaras av respondenten oavsett 

grupp. 
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Ett större respondentunderlag från gruppen Skogsägare hade önskats, men 

gruppen var svårare att nå än grupperna Skogsägare/Jägare och Jägare, som 

under datainsamlingsperioden samlades på möten inför höstarnas älgjakt. 

Att stora delar av respondentunderlaget för grupperna samlades in under 

möten inför älgjakten skulle möjligen kunna påverka svaren, då 

respondenterna kan tänkas vara positiva inför kommande jakt. Om 

datainsamlingsperioden gjorts längre, hade fler Skogsägare kunnat nås, då 

fler skogsdagar gjorts tillgängliga för besök, liksom att Skogsägare/Jägare 

och Jägares svar inte skulle kunna kopplas till älgjaktsperioden. De som 

deltar på skogsdagar och älgjaktsmöten är förmodligen också de mest aktiva 

skogsägarna och jägarna. Det är oklart hur detta påverkar studien, då 

respondenterna kan tänkas motsvarat dem som är mest insatta i skogs- och 

jaktfrågor från grupperna, och kanske då inte motsvarade de genomsnittliga 

skogsägarna och jägarna. 

 

 

4.2 Bortfall 

Av de 46 enkäter som utgjorde bortfallet, kom 4 från Jägare, 39 från 

Skogsägare/Jägare, 2 från Skogsägare och 1 från okänd grupp. Av bortfallet 

hade delar av flera enkäter kunnat användas i datasammanställningen, där 

vissa frågor var korrekt besvarade. Bortfallet utgör flera enkäter där frågorna 

förmodligen uppfattats korrekt, men instruktionerna för hur enkäten ska 

besvaras missförståtts. Exempel på detta är att vissa frågor besvarats med 

fler än ett kryss, och att vissa frågor lämnats obesvarade. Obesvarade frågor 

skulle delvis kunna bero på att respondenter missat att frågor återfanns på 

båda sidor av pappret i enkäten, eller missat att samtliga frågor för 

respektive grupp skulle besvaras. För att enkelt kunna jämföra insamlat data 

valdes att helt utesluta felaktiga och ofullständiga enkäter från 

undersökningen. Det är svårt att bedöma om bortfallet har någon påverkan 

på resultatet. 

 
 

4.3 Resultat 

Bakgrundsfrågorna som var kopplade till jakt visade att det inte fanns någon 

skillnad mellan grupperna Jägare och Skogsägare/Jägare varken vad gäller 

jaktdagar per år (p = 0,55), jaktmarksareal (p = 0,17), eller att de föredrar 

jakt på älg före annat vilt (p = 0,35) (Tabell 1). Gruppernas svar torde därför 

inte variera med avseende på dessa faktorer. Bakgrundsfrågorna kopplade 

till skogsägande kunde däremot visa en liten skillnad mellan grupperna 

(Tabell 2). En signifikant skillnad kunde ses med avseende på inkomst från 

skogsbruket (p = 0,02), där fler Skogsägare (68 %) än Skogsägare/Jägare 

(47 %) hade en inkomst från skogsbruket som var > 6 % av deras totala 

årsinkomst 2015. Detta skulle kunna ha samband med gruppernas olika mål 
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med sitt skogsägande, där Skogsägare/Jägare (21 %) hade ett större fokus 

på en högre virkesproduktion jämfört med Skogsägare (12 %), medan 

Skogsägare (26 %) hade ett betydligt större fokus än Skogsägare/Jägare (6 

%) på ekonomisk avkastning (Figur 1), även om båda grupperna främst hade 

samma mål i långsiktig investering. Dessa faktorer kan ha betydelse för hur 

de båda grupperna ser på problematiken kring betesskador, där Skogsägare 

kan tänkas se problematiken som större än Skogsägare/Jägare, om resultatet 

tolkas som att Skogsägare är mer beroende av skogens årliga avkastning. 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad i hur grupperna bedömer 

omfattningen av betesskador i Jönköpings län, där Jägare värderade 

omfattningen av betesskador som lägst, Skogsägare värderade omfattningen 

av betesskador som högst och Skogsägare/Jägare låg mellan de andra två 

grupperna (Figur 2). Detta stämmer överens med Ezebilos m.fl. (2012) 

studie, som var rikstäckande. Respondenterna i denna studie värderar 

dessutom förekomsten av betesskador (Figur 2) som större än 

respondenterna i Ezebilos m.fl. (2012) studie, vilket skulle kunna kopplas 

till att förekomsten av betesskador från älg enligt Skogsstyrelsen (2014) är 

betydligt högre i Götaland än i resten av Sverige. Den här studien stärker 

Ezebilos m.fl. (2012) slutsatser att det finns ett behov av acceptans mellan 

grupperna inom älgförvaltning. Kanske särskilt inom de regioner som är 

mest utsatta av betesskador, där Jägare ändå bedömer omfattningen som 

betydligt lägre än Skogsägare/Jägare och Skogsägare (Figur 2).  

I den här studien fanns ett samband (r = 0,27) (p = 0,001) mellan synen på 

omfattningen av betesskador och åsikten om hur stor älgstam som ansågs 

vara lämplig, där respondenterna önskade en lägre älgstam ju högre de 

bedömde förekomsten av betesskador (Tabell 3). Eftersom en skillnad fanns 

mellan grupperna i synen på förekomsten av betesskador kan kopplingen 

göras till att grupperna har en subjektiv syn på hur stor älgstammen ska vara. 

Det kan därför ses som olämpligt att endast låta en eller två av grupperna 

fullständigt utgöra älgförvaltningsorgan. För att få en objektiv 

älgstamsförvaltning bör samtliga tre grupper finnas representerade i 

älgförvaltningsorganen. 

Ett kanske något oväntat resultat var att något mer än hälften av alla 

respondenter (51 %) ansåg att skogsägarna och jägarna gemensamt bör stå 

för kostnaden för betesskador (Figur 5). Här behövs även beaktas att 

skogsägarna var något underrepresenterade i förhållande till jägarna i 

undersökningen, sett till det totala antalet respondenter. Det betyder att 

betesskador faktiskt är något som jägarna kan tänka sig att vara med och 

bekosta. Samtidigt svarade mer än hälften (55 %) av respondenterna i 

gruppen Jägare att de anser, att enbart skogsägarna ska stå för kostnaden. 

Gruppen Skogsägare/Jägare kan antas välja tall vid föryngring i högre grad 

än gruppen Skogsägare, då Skogsägare/Jägare bör ha ett större intresse i 

viltets fodertillgång, men resultatet visar ingen signifikant skillnad mellan 
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grupperna vad gäller trädslagsval (Figur 6). Skogsägare som inte är 

intresserade av att jaga, kan istället antas välja ett trädslag som är mindre 

begärligt för viltet, i tron om att trädslaget skulle vara ett bättre alternativ. 

Flera anledningar kan tänkas ligga bakom varför ingen signifikant skillnad 

finns mellan grupperna. Insikt i att gran är olämpligt som trädslag vid 

föryngring av ståndorten kan vara ett alternativ. Också att 80 % av 

Skogsägare tror att betesskadorna har en negativ effekt på skogsskador i 

allmänt (Tabell 4). Skogsägare kan därav tänkas tro att felaktig 

ståndortsanpassning skulle ge kostsamma skogsskador som inte är kopplade 

till betning, såsom exempelvis röta eller insektsskador. Skogsägare kan 

också tänkas se behov av viltfoder, för älgstammens värden som inte är 

kopplade till jakt, eftersom 88 % av gruppens respondenter åtminstone vill 

ha en älgstam (Figur 3). Att 12 % av Skogsägare tycker att älgen inte borde 

få finnas alls beror kanske på deras frustration i svårigheter vid 

tallföryngring, då älgbetning utgör ett stort hinder vid tallföryngring enligt 

Skogskunskap (2016). Av grupperna väljer Skogsägare (20 %) och 

Skogsägare/Jägare (26 %) gran som trädslag vid föryngring av tallbestånd 

(Figur 6), vilket ytterligare bidrar till en ökad felaktig ståndortsanpassning, 

förutsatt att nuvarande tallbestånd är belägna på så kallad tallmark. 

Skillnader mellan grupperna kan också ses i hur de värderar de långsiktiga 

effekterna av betesskador (Tabell 4). Skogsägare verkar i genomsnitt mer 

negativt inställda till effekterna av de faktorer som nämndes i enkäten, 

medan Jägare inte i lika hög grad ansåg att betesskador skulle få några 

långsiktiga negativa konsekvenser. Skogsägare/Jägare hade en något mer 

positiv syn på effekterna jämfört med Skogsägare. I gruppen Jägare noteras 

också att en betydligt högre andel respondenter valt alternativet ”vet ej” än i 

de andra två grupperna, vilket tyder på att Jägare har mindre insikt i 

frågorna. 

 

 

4.4 Slutsatser 

Synen på betesskadors omfattning skiljer sig signifikant mellan grupperna, 

där Jägare värderade omfattningen av betesskador som lägst, Skogsägare 

värderade omfattningen av betesskador som högst och Skogsägare/Jägare 

låg mellan de andra två grupperna (Figur 2).  

Det fanns också ett samband mellan synen på omfattningen av betesskador 

och åsikten om hur stor älgstam som ansågs vara lämplig, där 

respondenterna önskade en lägre älgstam ju högre de bedömde förekomsten 

av betesskador (Tabell 3).  

Något mer än hälften av alla respondenter (51 %) ansåg att skogsägarna och 

jägarna gemensamt bör stå för kostnaden för betesskador (Figur 5). 40 % av 

alla respondenter tyckte att skogsägarna ensamt ska stå för kostnaden. 9 % 

av alla respondenter tyckte att jägarna ensamt ska stå för kostanden. 
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Det fanns ingen signifikant skillnad i trädslagsval vid föryngring av 

tallbestånd mellan skogsägare som jagar och inte jagar (Figur 6). Att 

Skogsägare (20 %) och Skogsägare/Jägare (26 %) väljer gran som trädslag 

vid föryngring av tallbestånd (Figur 6), bidrar till en ökad felaktig 

ståndortsanpassning, förutsatt att nuvarande tallbestånd är belägna på så 

kallad tallmark. 

Skogsägare verkar i genomsnitt mer negativt inställda till de 

konsekvensfaktorer som nämndes i enkäten, medan Jägare inte i lika hög 

grad ansåg att betesskador skulle få några långsiktiga negativa konsekvenser 

(Tabell 4). Skogsägare/Jägare hade en något mer positiv syn på effekterna 

jämfört med Skogsägare. 

Studien visar att älgförvaltningsrepresentanters bakgrund som Jägare, 

Skogsägare eller Skogsägare/Jägare påverkar synen på älgstammens 

lämpliga storlek, eftersom de bedömer förekomsten av betesskadors 

omfattning olika, liksom betesskadornas konsekvenser. 

Älgförvaltningsgruppers fördelning av representanter bör därför spegla olika 

gruppers intressen för att sträva efter acceptans. 

 

 

4.5 Fortsatta studier 

En intressant aspekt att ytterligare studera, är system för hur skogsägare och 

jägare gemensamt ska kunna bekosta betesskador. Tallungskog som 

viltfoder ligger i jägares intresse, samtidigt som skogsägare får se 

ekonomiska konsekvenser av betesskadorna. 

Eftersom många Jägare svarade ”vet ej” på frågor som var kopplade till 

skogsbruket (Tabell 4), ses ett behov av studier i hur gruppens insikt i 

skogsfrågor kan ökas. En förståelse för skogsägarna bland Jägare är viktigt 

för att man tillsammans ska kunna sköta viltförvaltningen. 

Djupintervjuer av skogsägare skulle också vara intressant att genomföra, för 

att få mer kunskap om hur skogsägare resonerar kring viltfoder och 

betesskador i sitt val av trädslag och föryngringsmetod. 
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6. Bilagor 
 

6.1 Bilaga 1 - Enkät 

 

Skogsägares och jägares syn på 

betesskador på tallungskog i 

Jönköpings län. 

 

 

 

 

Kryssa endast i ett alternativ per fråga! 

 

Du är: 

□ Jägare (äger ingen skogsmark) - Svara på fråga 1-8 

□ Skogsägare (jagar inte) - Svara på fråga 4-12 

□  Skogsägare och jägare - Svara på fråga 1-12 
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1. Hur många jaktdagar har du per år? 

□ 1-3 

□ 4-10 

□ 11-20 

□ 21-30 

□ > 30 

 

2. Hur stor är jaktmarken i ditt älgjaktlag? 

□ 0-100 ha 

□ 101-200 ha 

□ 201-500 ha 

□ 501-1000 ha 

□ 1001-2000 ha 

□ > 2000 ha 

 

3. Vilket vilt jagar du helst? 

□ Älg 

□ Rådjur 

□ Hare & räv 

□ Annat vilt 
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4. Hur många älgar per 1000 ha tycker du är ett lämpligt 

antal i vinterstam? 

□ 0 

□ 1-4 

□ 5-7 

□ 8-10 

□ 11-12 

□ > 12 

□ Vet ej 

 

5. Vad tycker du är en lämplig utveckling för älgstammen på 

skogsmarken du äger eller jagar på? 

□ Jag tycker att älgstammen borde bli större 

□ Jag tycker att älgstammen borde bli mindre 

□ Jag tycker att älgstammen ska bibehållas på dagens nivå 

 

6. Hur bedömer du omfattningen av betesskador från älg i 

tallungskog på skogsmarken du äger eller jagar på? 

□ Inga betesskador förekommer 

□ Liten förekomst av betesskador 

□ Måttlig förekomst av betesskador 

□ Stor förekomst av betesskador 

□ Väldigt stor förekomst av betesskador 
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7. Hur värderar du de långsiktiga effekterna av betesskador 

från älg på tallungskog? 

a) Viltstammens storlek 

□ Mycket positivt 

□ Ganska positivt 

□ Ganska negativt 

□ Mycket negativt 

□ Vet ej 

 

b) Kvaliteten på älgstammen 

□ Mycket positivt 

□ Ganska positivt 

□ Ganska negativt 

□ Mycket negativt 

□ Vet ej 

 

c) Förekomsten av skogsskador 

□ Mycket positivt 

□ Ganska positivt 

□ Ganska negativt 

□ Mycket negativt 

□ Vet ej 

 

 



  
 

30 

Linus Berg 
 

d) Utvecklingen för skogens biologiska mångfald 

□ Mycket positivt 

□ Ganska positivt 

□ Ganska negativt 

□ Mycket negativt 

□ Vet ej 

 

e) Tillgången på talltimmer för Svenska skogsindustrin 

□ Mycket positivt 

□ Ganska positivt 

□ Ganska negativt 

□ Mycket negativt 

□ Vet ej 

 

f) Skogstillväxten 

□ Mycket positivt 

□ Ganska positivt 

□ Ganska negativt 

□ Mycket negativt 

□ Vet ej 
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8. Vem tycker du ska stå för kostnaderna från betesskador? 

□ Jägarna 

□ Skogsägaren 

□ Jägarna och skogsägaren bör gemensamt stå för kostnaden 

 

9. Hur stor areal skogsmark finns på din skogsfastighet? 

□ 0-10 ha 

□ 11-50 ha 

□ 51-100 ha 

□ 101-200 ha 

□ 201-500 ha 

□ > 500 ha 

 

10. Hur stor del av din inkomst kom från skogsbruket år 

2015? 

□ < 5 % 

□ 6-25 % 

□ 26-50 % 

□ 51-75 % 

□ > 75 % 
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11. Vad har du i huvudsak för mål med ditt skogsägande? 

□ Långsiktig investering 

□ Hög ekonomisk avkastning 

□ Skapa en god miljö för rekreation och friluftsliv 

□ Skapa en god miljö för jakt 

□ Skapa en god miljö för biologisk mångfald 

□ En hög virkesproduktion 

□ Annat 

 

12. Hur väljer du att föryngra tallbestånd som ska avverkas? 

□ Naturlig föryngring med frötallar 

□ Plantering av tall med viltskyddsbehandling 

□ Plantering av tall utan att viltskyddsbehandla 

□ Plantering av gran 

□ Plantering av annat trädslag än tall och gran 

□ Annat alternativ 
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