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Sammanfattning 
 

Viltbetet av hjortvilt är ett stort problem, inte minst på tall och lövträdslag. 
Mest drabbat är RASE-trädslagen rönn, asp, sälg och ek, vilka är viktiga för 
den biologiska mångfalden i skogen eftersom de bidrar till en större 
artvariation. De är så pass hårt utsatta av viltbete att det knappt är några av 
dessa träd som klarar av ungskogsfasen och blir vuxna träd.  
 
Även för tallen innebär viltbetesskador stora problem, med bland annat 
tillväxtförluster och kvalitetsnedsättningar som följd vilket ger stora 
ekonomiska förluster i skogsbruket. Skogsbrukets gräns för acceptabla 
skadenivåer på tall är att 70% av skogen ska vara oskadad vid 5 meters höjd 
och minst 10 stammar RASE-trädslag per hektar ska efter gallring finnas i 
bestånd där de naturligt förkommer.  

Syftet med studien var att se om viltbetesskadorna begränsas på barrträdslag 
och lövträdslag om Trico viltrepellent utspätt med vatten används och sprids 
med motordrivet sprutaggregat. Målet var att se om den biologiska 
mångfalden ökar genom att skydda lövplantorna mot viltbete av hjortdjur.  

Fyra olika lokaler i Kalmar län, med tall som ännu inte hade ungskogsröjts 
valdes ut. På lokalerna lades parvisa ytor á 1ha ut, varav en viltbehandlades 
och en lämnades obehandlad. På varje yta lades 10st provytor. På provytorna 
inventerades samtliga plantor uppdelade i olika trädslagskategorier. Första 
inventeringen samt viltbehandlingen gjordes i november 2017 och 
återinventeringen gjordes i april 2018. Viltbehandlingsmetoden gick ut på 
att med hjälp av ett ryggburet motordrivet sprutaggregat behandla en större 
yta med en viltrepellent. Den viltrepellent som användes var Trico. 
Viltrepellenten späddes med vatten i förhållandet 1:9.   

Resultatet visade att ökningen av viltbetesskadorna var mindre på de 
behandlade ytorna jämfört med de obehandlade ytorna. Signifikansanalysen 
i studien förkastar hypotesen om att det inte skulle finnas ett samband 
mellan viltbehandlade ytor och mängden viltbetesskador. Slutsatsen blir att 
ökningen av viltbetesskadorna på barrträdslag och lövträdslag kan begränsas 
och att den biologiska mångfalden kan öka med denna 
viltskyddsbehandlingmetod.  

Studien visar även att effekten av viltskyddsbehandlingmetoden är mest 
effektiv på de minst eftertraktade trädslagen som tall och gran medan 
effekten av viltskyddet minskar på lövträdslagen. Detta antas bero på att 
lövträdslagen är mer eftertraktade av hjortviltet och att många av lövträden 
var viltbetade redan innan första inventeringen gjordes.   

Nyckelord: viltbete, viltbetesskador, biologisk mångfald, Tall, Trico 
viltskydd, RASE.  
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Abstract 
 

A threat is that some of the tree species that are important for the 
biodiversity are under a lot of pressure because of the high browsing 
activity. The Swedish forestry agency has now together with the forest 
industry set an acceptable level of browsing on production forest that 70% 
must be non-browsed when the stands are 5 meters or higher. To protect the 
production forest from browsing the landowner can choose from several 
options, the conventional way is yet to point treat every production plant 
with a game repellent, but that way isn’t very time saving as to treat with 
this new method.  

This study is trying out a new method to treat the whole stand instead of 
point treating every production plant. The method was to use a petrol 
mistblower (Stihl SR200) and treat one hectare with 9 litres of water and 1 
litre of the game repellent Trico viltskydd. Two inventories were made, one 
before treatment and one after treatment. In total 200 sample surfaces of 
2,82m in radius where collected, 100 of them where control surfaces. Every 
tree species in the sample surfaces where record and if it was or wasn’t 
browsed.  

The result of this study shown that the increase of browsing on all tree 
species was reduced with the treatment method. The new method shows that 
it can have positive effects on preserving the bio diversity.  
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Förord 
 

Bakgrunden till denna fallstudie är en obeprövad metod för behandling av 
skogsplantor med hjälp av viltrepellent som tidigare bara gjorts i en 
småskalig omfattning på en gård i Småland i byn Karryd utanför Växjö. 
Gården ägs och brukas av Harald Säll, som ville att metoden skulle 
undersökas vidare.  
 
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har genomförts på 
institutionen för skogs och träteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö.  
 
Vi vill tacka Harald Säll för handledning och idé, Svenska kyrkan för mark, 
privata markägare för mark och Södra skogsägarna för sponsring av Trico 
Viltskydd som alla hjälpt till att göra detta examensarbete möjligt. 

Kalmar, maj 2018.   



  
 

V 
Victor Ljungar & Linnea Ottosson 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Introduktion _______________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 1 
1.1.1 Biologisk mångfald ______________________________________________ 1 
1.1.2 RASE _________________________________________________________ 1 
1.1.3 Viltskador från hjortvilt på skog ____________________________________ 2 
1.1.4 Viltskadors betydelse på skogsproduktion  ____________________________ 3 
1.1.5 Skogsbrukets inställning till viltskador på skog ________________________ 3 
1.1.6 Skydd av skogsplantor mot viltskador _______________________________ 4 
1.1.7 Trico viltskydd _________________________________________________ 4 
1.1.8 Viltbetesinventering i Sverige ______________________________________ 5 
1.1.9 Älgtäthet i Kalmar län ____________________________________________ 6 
1.2 Syfte och mål ____________________________________________________ 6 
1.3 Avgränsningar ___________________________________________________ 6 

2. Material och metod _________________________________________ 7 
2.1 Metodik ________________________________________________________ 7 
2.1 Tillvägagångssätt _________________________________________________ 8 
2.1.2 Lokaler ________________________________________________________ 8 
2.1.3 Ytor __________________________________________________________ 8 
2.1.4 Provytor _______________________________________________________ 9 
2.1.5 Inventering _____________________________________________________ 9 
2.1.6 Behandling ____________________________________________________ 10 
2.1.7 Återinventering ________________________________________________ 11 
2.1.8 Databearbetning och analys _______________________________________ 11 

3. Resultat __________________________________________________ 13 
3.1 Signifikansanalys ________________________________________________ 16 

4. Diskussion ________________________________________________ 17 

5. Slutsats __________________________________________________ 21 

6. Referenser ________________________________________________ 22 

6. Bilagor ___________________________________________________ 24 
BILAGA 1 ________________________________________________________ 24 
BILAGA 2 ________________________________________________________ 27 
BILAGA 3 ________________________________________________________ 29 

 
 
 





  
 

 

 
1 

Victor Ljungar & Linnea Ottosson 
 

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till studien har varit att med hjälp av ett motordrivet 
sprutaggregat behandla hela ytor med tallplantor istället för den 
konventionella metoden att endast behandla toppen på de planterade 
skogsplantorna för att skydda dem mot viltbete. Enligt utövaren skulle denna 
metod både minska arbetstiden och mängden använt preparat men även 
kunna bidra med en positiv inverkan på den biologiska mångfalden på de 
behandlade ytorna.  

1.1.1 Biologisk mångfald 

Biologisk mångfald handlar om variationen inom arter, mellan arter och de 
olika livsmiljöer som finns i världen. Biologisk mångfald innebär genetisk 
variation mellan individerna inom en art, variationen mellan olika arter samt 
mellan landskap och naturtyper (SLU, 2017). För den biologiska 
mångfalden har lövträden en stor betydelse eftersom många hotade arter är 
beroende av dessa för sin överlevnad, både genom levande träd och som död 
ved. Nyttan med den biologiska mångfalden är i Sverige större i gruppen 
lövträd jämfört med barrträd, då det finns fler lövträdsarter och därmed en 
större variation (Andersson, 2005).  

Variationen påverkar arternas förmåga att leva vidare över tid. För att 
arterna ska kunna leva vidare krävs att dessa är tillräckligt individrika för att 
nödvändiga förändringar ska kunna ske. Därför krävs det att miljöer där arter 
kan leva är tillräckliga för att arterna ska kunna fortsätta leva och anpassa 
sig till en föränderlig miljö. Ständig förändring hos arter är ett naturligt 
tillstånd och hindras denna förändring kommer arter att dö ut. När en art väl 
dött ut kommer den inte att komma tillbaka (Björklund, 2008). 

Vid betesskador av hjortvilt betas ofta i första hand rönn (Sorbus 
aucuparia), asp (Populus tremula), sälg (Salix Caprea) och ek (Quercus 
robur) (Bergqvist, 2018). Detta påverkar den biologiska mångfalden 
negativt. Att få in mer löv i skogarna ingår i de skogspolitiska målen, men 
hotas av viltbetet (Stener & Bergquist, 1998).  

1.1.2 RASE  

RASE är en förkortning av trädslagen rönn, asp, sälg och ek (Skogsstyrelsen 
b, 2017). Dessa trädslag fungerar som indikatorträd för hjortviltet enligt 
Bergquist (et.al 2002). De är förstahandsvalet vid viltets födosök.  RASE 
mäts vid ÄBIN-inventeringen framförallt för att visa fodertillgången för 
hjortvilt (Rolander, mfl. 2016). ÄBIN beskrivs i avsnitt 1.1.8 
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Viltbetesinventering i Sverige. ÄBIN-inventeringar i Småland gjorda under 
åren 2015 och 2016 visade att under 5% av provytorna hade god status för 
RASE. På ytor med god status för RASE var också andelen oskadade tallar 
mindre än 50%. Enligt Skogsstyrelsen (2017 a) finns ett samband mellan 
fodertillgången av RASE och viltbetesskador på tall.  

1.1.3 Viltskador från hjortvilt på skog 

Viltskador på skog är ingen nyhet utan har beskrivits i texter daterade ända 
tillbaka till 1800-talet. Viltskador på skog orsakar lägre tillväxt men även 
kvalitetsförsämring på timmer vilket påverkar den slutgiltiga produkten från 
skogen (Bergquist 2002).   

Mest omtalade har varit hjortdjuren älgens (Alces Alces) och rådjurens 
(Capreolus capreolus) negativa påverkan på föryngringar av Tall (Pinus 
sylvestris.L.). Detta har medfört heta debatter mellan skogs- och 
viltförvaltning.  Trots goda kunskaper gällande hjortdjurens betes- och 
skademönster är det i nuläget svårt att sätta ett exakt pris på vad skadorna 
innebär i förlorade intäkter. Hjortdjurens populationer ligger på historiskt 
höga nivåer som förmodligen beror på avsaknaden av predatorer, men även 
jord- och skogsbruket som genom en ökning av fodertillgången kan ha 
bidragit till den ökade mängden hjortdjur i det svenska landskapet (Glöde et 
al 2004).  

Betes-, fejnings-, barkskador och stambrott är de skador som hjortviltet gör 
på skogen. Betesskadorna innebär att hjortviltet betar av skott och då ofta 
toppskotten på de mest växtliga plantorna. Detta gör att plantan får börja om 
med att skjuta nya toppskott vilket gör att trädet blir flerstammigt. Ett av 
skotten tar sedan över vilket gör att de övriga stammarna blir sprötkvistar. 
Detta försämrar det ekonomiska värdet då virkesegenskaperna på sågat virke 
minskar. Fejningsskador sker i låg utsträckning på ett mindre antal träd i 
beståndet. Fejningen orsakas av att hjortviltet skrapar sina horn mot 
stammen och fläker då bort barken vilket ofta leder till att trädet dör. 
Tidigare studier visar att fejningen sker mest på trädarter som är doftrika. 
Barkskador innebär att barken gnags eller fläks av. Detta sker ofta på 
medelålders träd och under savningsperioden och innebär en inkörsport för 
rötangrepp. Ofta klarar trädet angreppet men vid så lite som ett angrepp på 
10% av omkretsen på tall kan hela stocken på den sidan få en sådan 
missfärgning att virket ej är aktuellt som sågtimmer. Stambrott är en vanlig 
skada som hjortdjuren gör då de bryter av mindre träd för att nå toppskotten. 
Stambrott resulterar i att trädet tappar i tillväxt då en ny gren kommer att ta 
över för att bli en topp och en s.k. bajonettkrök skapas på trädet. Detta 
innebär att virket kommer vara inaktuellt att förädla vidare i industrin 
(Bergquist 2002).  

En studie gjord av Felton (2016) visar att tall är en stapelföda för älgen men 
att älgen behöver ha mångfald av arter i sin diet. Resultatet av studien visar 
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att slaktvikten på kalvarna minskar om dieten i huvudsak innehåller tall och 
att slaktvikten på kalvarna ökar om dieten innehåller olika lövträdslag och 
örter.  

1.1.4 Viltskadors betydelse på skogsproduktionen 

Petersson m.fl. (2010) redogör i ett storskaligt 28-årigt försök att viltskador 
på tall kan vara mycket förödande för volymtillväxten. Försöket visar bl.a. 
att betesskador och stambrott ger en kraftig barrutglesning på trädet, vilket 
resulterar i att volymtillväxten minskar och få av dessa träd kommer kunna 
nå sågtimmerdimensioner inom en förväntad omloppstid. Tillväxten 
minskade i försöket på ytor som var ohägnade och skadade med så mycket 
som 65% mot de ytor som var hägnade och oskadade.  Petersson m.fl. 
(2010) menar också att viltskadorna kommer att ge utslag i framtiden då 
utbytet från tallens första stock kommer att bli mindre vid förädling. 
Däremot så kommer resterande delar av trädet över älgsäker höjd (4-6m) 
inte att visa någon påverkan av viltskadorna.  

Nilsson m.fl (2015) har gjort en liknande studie med hjälp av 
Heurekasystemet och studien visar tydligt att redan vid ett viltbete på 2% 
påverkas produktionen på beståndet negativt. 2015-2016 års betesskadenivå 
ger en årlig ekonomisk förlust på 980 miljoner kronor i Götaland. I Kalmar 
län uppgår kostnaderna till 195 miljoner kronor (Örlander 2017).    

Tillväxtreduktionen kan även få sekundära effekter genom att andra trädslag 
kan få möjlighet att ta över beståndet genom minskad konkurrens. Gran 
(Picea abies) är det trädslag som klarar viltbete bäst ur tillväxtsynpunkt då 
de bara anses tappa 1-2 år i total omloppstid. Ek, rönn, asp och andra 
beteskänsliga trädslag kan stanna helt i tillväxt vid upprepat viltbete. Tall 
och björk (Betula pendula) klarar viltbete bättre men påverkas både i kvalité 
och volymtillväxt (Bergquist m.fl. 2002.).  

1.1.5 Skogsbrukets inställning till viltskador på skog 

Skogsbrukets gemensamma mål är att sju av tio tallplantor ska vara 
oskadade när tallbeståndet passerat ungskogsfasen, alltså fem meters höjd. 
Högsta acceptabla nivå för viltbetesskador är 30%. Målet innefattar även att 
maximalt 5% av tallstammarna, eller 2% i områden med låg bonitet, får ha 
färska skador som uppkommit senaste året, orsakade av hjortdjur 
(Skogsstyrelsen, 2017 a).  
 
Gällande RASE är Skogsstyrelsens mål att minst tio stammar per hektar ska 
överleva gallringsfasen, i de bestånd där dessa trädslag förekommer naturligt 
(Skogsstyrelsen, 2017 a).   
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1.1.6 Skydd av skogsplantor mot viltskador 

Inom kategorin skydd av skog mot vilt finns det två sätt att skydda skogen 
vilka är arealskydd och individskydd. Arealskydd är ett skydd som i stort 
sätt skyddar hela beståndet. Ett sådant skydd kan vara stängsel, som både är 
tillräckligt stabilt och högt för att hjortdjur inte skall kunna ta sig in i hägnet 
men även så att gnagare inte kan krypa emellan eller under stängslet 
(Bergquist m.fl. 2002). Arealskydd i form av stängsel är enligt Holst (2014) 
dyrt och kräver mycket arbete samtidigt som de utestänger möjligheter till 
friluftsliv.  

Bergquist m.fl. (2002) menar också att ett arealskydd minskar 
fodermarksarealen för hjortviltet vilket kan innebära högre skador på 
ohägnade bestånd. Elstängsel, optiska och akustiska skydd finns också att 
tillgå men används inte i lika stor utsträckning inom skogsbruk vilket kan 
bero på att dess skyddseffekt endast är kortvarig (Stener & Bergquist, 1998).  

Inom individskydd av skogsplantor finns mekaniska skydd och repellenter, 
båda fokuserade på att varje skogsplanta är skyddad för sig. Ett mekaniskt 
skydd är så kallade växtrör som träs runt plantan under dess första levnadsår. 
Ett annat skydd är att tejpa toppskotten med frystejp. Ofta är mekaniska 
skydd gjort av plast och riskerar därför att bidra till nedskräpning i skogen. 
Materialen tenderar också att vid en viss tidpunkt utgöra en risk för att störa 
plantans tillväxt (Stener & Bergquist, 1998).  

Att skydda skogsplantor med hjälp av applicering av viltrepellent är det 
förhållandevis vanligaste och mest kostnadseffektiva sättet inom 
produktionsskogsbruket trots att behandling krävs varje år i plantstadiet 
(Stener & Bergquist, 1998). Viltrepellent eller även kallat skyddsmedel kan 
utgöras av fysiologiska, biologiska och/eller kemiska komponenter som 
syftar till att avskräcka viltet genom lukt, smak eller visuellt från att beta den 
specifikt behandlade skogsplantan. På marknaden för viltrepellent finns en 
mängd olika produkter som används på liknande sätt (besprutas eller stryks 
på skogsplantan efter invintring). Att med viltrepellent endast behandla de 
framtidsskogsplantorna i beståndet anses ha mycket liten påverkan på 
fodermängden i området till viltet. (Kalén m.fl. 2009).   

Vissa av preparaten på marknaden har påvisat en negativ inverkan på 
skogsplantorna vid behandling med följder som flerstammighet, avsaknad av 
knoppar, avsaknad av barr eller en ökad stress hos skogsplantan; liknande 
effekter som uppkommer vid viltbete (Stener & Bergquist, 1998).  

1.1.7 Trico viltskydd 

Trico viltskydd är på marknaden för viltskydd på skogsplantor en ganska ny 
produkt som funnits i 10 år men bygger på en gammal metod för att 
avskräcka vilt från att skada skogsplantor. Trico togs ursprungligen fram 
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genom att man i flera andra länder använt fårull som viltrepellent mot 
viltskador. Företaget Organox som producerar och distribuerar produkten 
såg möjligheterna i produkten och utredde vilka beståndsdelar i fårull som 
verkade avskräckande. Resultatet visade att vissa av fetterna och fettsyrorna 
som finns i fårtalg hade avskräckande effekt på viltet (Davner, 2008).  

Trico kan användas under alla årstider och kan användas avskräckande på 
plantor mot bete med en dosering på 3-4ml/planta, mot fejning 5-
10ml/planta och barkgnag 20-100ml/träd. Trico är även godkänt för 
användning inom jordbruk i stråsäd, raps, ryps och majs (15 liter/ha utspätt i 
200-300 liter vatten). Det lämpar sig även för ekologisk odling och är 
godkänt av KRAV. Tillverkaren rekommenderar att applicering görs med 
lämplig sprututrustning på toppskottet och att medlet får torka in innan dagg, 
frost eller nederbörd väntas. Enligt fältförsök i Sverige vid behandling enligt 
rekommendationer har Trico visat att under 5% av plantorna på de 
behandlade ytorna blev viltbetade medan över 25% av plantorna på de 
obehandlade ytorna blev viltbetade (Organox, 2012.).  

I ett liknande försök gjort av Sveriges lantbruksuniversitet visar resultatet av 
behandling med Trico viltskydd att cirka 2-3% av de plantorna som var 
behandlade blev viltbetade. Studien påvisade endast att plantorna inte tog 
skada av viltskyddet och inte att det skyddade dem avsevärt från viltbete, 
detta antas ha berott på lågt vilttryck på testytorna (Langvall, 2009.).   

1.1.8 Viltbetesinventering i Sverige  

Skogsstyrelsen i Sverige har tillsammans med andra myndigheter och 
aktörer tagit fram ett system som på ett vetenskapligt och kvalitetssäkrat sätt 
ska ta fram en förvaltningsplan för vilt och då med fokus på älg med flera 
aspekter invägda. Med aspekter menas att förvaltningen inte bara skall 
handla om älgstammens status och dess storlek utan de menas också även 
hänsyn till skador på skog och jordbruksgrödor samt viltolyckor i trafiken. 
För att komma till relevanta, transparenta och kvalitetssäkrade beslut inom 
förvaltningen används då Skoglig betesinventering(SKOBI). Denna 
innehåller olika typer av inventeringar samt forskning för att skapa en bra 
vetenskaplig grund. De olika typerna i Skoglig betesinventering är 
Älgbetesinventering (ÄBIN), Foderprognoser (Fodpro), referenshägn och 
barkgnagsinventering på stora träd (Rolander, mfl. 2016).  

ÄBIN står för älgbetesinventering och innebär att på ett statistiskt sätt mäta 
andelen betesskador på produktionsskog av tall inom ett givet 
inventeringsområde och en medelhöjd på stammarna på 1-4m. Anpassningar 
för skogar med låg andel tall är på senare år genomförda för att 
inventeringen även skall passa södra Sverige. ÄBIN används därefter när 
älgförvaltningen skall planeras. Inom ÄBIN finns också en tilläggsvariabel 
där konkurrensstatus för utsatta trädslag mäts. Syftet med tilläggsvariabeln 
är att fånga upp betets inverkan på de av hjortdjur mest eftertraktade 



  
 

 

 
6 

Victor Ljungar & Linnea Ottosson 
 

trädslagen. Denna variabel ger information om hur framtiden för de mest 
eftertraktade trädslagen kan komma att se ut. Det visar även tillgången till 
foder för hjortviltet i Sveriges skogar. (Rolander, mfl. 2016).   

1.1.9 Älgtäthet i Kalmar län 

Den senaste ÄBIN som är gjord över Kalmar Län från 2017 där alla lokaler i 
denna fallstudie är utlagda visar att nivån på viltbetade tallar är 11% och 
fördelat över 1,1milj hektar (Skogsstyrelsen, 2017 b).  

En flyginventering gjordes även över Kalmar Län vinter 2010/2011 på 
uppdrag av markägare, jägare och andra sponsorer. Den visar att älgtätheten 
per 1000 ha i Kalmar län befinner sig på en nivå på 8,8st och om man 
exkluderar tätorter och sjöar blir älgtätheten 9,4 st (Svensk naturförvaltning, 
2011). 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att se om viltbetesskadorna begränsas på barrträdslag 
och lövträdslag om Trico viltrepellent utspätt med vatten används och sprids 
med motordrivet sprutaggregat. Målet är att öka den biologiska mångfalden 
genom att skydda lövplantorna mot viltbete av hjortdjur.  

Följande frågeställningar ställdes upp inför studien: 

Begränsas viltbetesskadorna på barrträd? 

Begränsas viltbetesskadorna på lövträd? 

Begränsas viltbetesskadorna på RASE-träd? 

1.3 Avgränsningar 

Utanför studien lämnas vilken omfattning viltbetesskadan som inventeras 
har på trädslaget. Studien tar ej heller hänsyn hur effektiv behandlingen i 
repellentens täckningsgrad per planta är och hur tids- och konstnadseffektiv 
viltskyddsbehandlingmetoden är jämfört med den rekommenderade 
metoden.  
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2. Material och metod 

2.1 Metodik 

Fyra olika lokaler i Kalmar län med oröjda unga bestånd  (1-5 år) av tall 
valdes ut för fallstudien. På varje lokal (Figur 1) valdes sedan 2 ytor (Figur 
2) ut som tillsammans hade liknande trädslagsfördelning och omfattade 1ha 
vardera. På ytan lades sedan 10 styckens provytor (Figur 3) med arealen 25 
m2 ut slumpvis och inventerades sedan okulärt. Varje antal av trädslag inom 
provytan dokumenterades i en tabell tillsammans med provytans 
koordinater. Provytan märktes även ut med snitselband och tillgavs ett 
provytenummer.  

 

Figur 1 Lokal med två ytor på 2ha.      Figur 2 Yta på 1ha.     Figur 3 Provyta på 25m2. 
 

En av de två utvalda ytorna (1 ha) viltbehandlades med hjälp av motordrivet 
sprutaggregat. Den andra ytan lämnades obehandlad. Viltbehandling 
genomfördes med sprutaggregatet Stihl SR200 med en blandning av 1 del 
Trico viltskydd och 9 delar vatten. Totalt 10 liter färdigt preparat spreds 
sedan över den utvalda ytan. Spridningen av preparatet gjordes genom att 
förflytta sig systematiskt över de utlagda provytorna på ytan tills allt 
preparat var slut i den 10 liter stora behållaren. 

Denna fallstudie genomfördes som ett experiment som innehöll inventering 
och viltbehandling genomförd i november 2017 och återinventering 
genomförd i april 2018. Genom inventering av experimentet erhölls 
kvantitativa data. Dessa analyserades sedan i Microsoft Excel för att se om 
procentandelen på antal viltbetade plantor på behandlade respektive 
obehandlade ytor ökade eller minskade.  
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2.1 Tillvägagångssätt 

2.1.2 Lokaler 

Lokalerna som valdes för fallstudien hade som baskrav att innehålla tall som 
hade en befintlig höjd på 0.5-2m. Lokalerna som var utvalda till studien var 
alla belägna inom Kalmar Län och med en totalyta med minst 2 ha. 
Lokalerna fick sedan namn som var de samma som ortsnamnet. För denna 
studie var de fyra olika lokalerna Gransmåla, Torp, Mjösingsmåla och 
Alsjöholm (Figur 4). Skogsmarken för lokalerna tillhörde privata skogsägare 
och Svenska kyrkan.  

 

Figur 4. Utvalda lokaler placerade i Kalmar Län. 

2.1.3 Ytor 

På lokalerna lades sedan ytor ut omfattande 1ha vardera där en yta skulle 
behandlas och en yta skulle lämnas obehandlad. Baskraven för de två ytorna 
var att de skulle omfatta 1 ha vardera, ha liknande trädslagsfördelning, ha 
liknande förutsättningar till att bli viltbetade och ha samma topografi. 
Ytorna markerades på karta med färgen röd för viltbehandlad yta och färgen 
grön för obehandlad yta och tilldelades ett nummer och en bokstav, A för 
obehandlad yta och B för behandlade yta (Figur 5).  



  
 

 

 
9 

Victor Ljungar & Linnea Ottosson 
 

 

Figur 5 Lokal Mjösingsmåla med utlagda ytor och provytor. 

2.1.4 Provytor 

På varje yta lades sedan 10st provytor ut slumpvis med hjälp av GPS. Målet 
vid utläggningen av provytorna var att de skulle ligga 10–15 m ifrån 
varandra. Varje provyta fick sedan en koordinat och ett nummer tilldelat 
(Figur 5). Provytecentrum märktes ut med märkband och märkfärg.   

2.1.5 Inventering  

Första inventeringen genomfördes i november år 2017. Inventering gjordes 
utifrån provytecentrum med hjälp av ett teleskopiskt provytespö som hade 
en längd på 2,82m vilket gav en provytestorlek på 25m2. Vid multiplicering 
av antal plantor inom provytestorleken med 400 erhölls plantantalet per 
hektar. Det teleskopiska provytespöet hölls vertikalt och en given startpunkt 
valdes ut för att sedan rotera 360grader, vid inventeringen var det alltid två 
personer, en som räknade in alla plantor i provytan och en notarie som 
noterade GPS-koordinat, ytnummer, provytenummer och vilket antal av 
trädarterna Al, Alm, Ask, Asp, Björk, Ek, En, Fågelbär, Gran, Rönn, Sälg 
och Tall som fanns i provytan. Dessa grupperades sedan i tre grupper; Löv 
innefattande Al, Alm, Ask, Asp, Ek, Björk, Fågelbär, Rönn och Sälg, 
Barrträd innefattande Tall, Gran och En och RASE innefattande Rönn, Asp, 
Sälg och Ek.  Inventeraren uppmärksammade även nyligen viltbetesskadade 
plantor och meddelade antal och trädslag till notarien. Alla insamlade data 
sparades sedan i ett kalkylblad i Microsoft Excel.  
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2.1.6 Behandling 

Viltbehandlingen genomfördes med hjälp av sprutaggregatet Stihl SR200 
som är en maskin som blåser ut luft blandat med vätska från den 10 liter 
stora behållaren. SR 200 blåser ut 780 m3/h med en horisontell längd på 9 m 
(Stihl 2018). Behandlingsvätskan bestod av 1 del Trico viltskydd blandat 
med 9 delar vatten (Figur 6).  

 

Figur 6 Blandningen av preparatet gjordes med hjälp av litermått. 
 

Upplägget för behandlingen var att gå över alla provytor med hjälp av en 
handhållen GPS-enhet som visade vart alla provytor var utlagda och med 
statisk gas på motorsprutan och i samma hastighet så att all vätska var slut 
när den tionde och sista provytan på ytan passerats (Figur 7). 
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Figur 7 Behandlingen utfördes på förutbestämt sätt. 

2.1.7 Återinventering 

Återinventeringen gjordes i april år 2018 och genomfördes på samma sätt 
som höstinventeringen. GPS-koordinaten användes för att bekräfta vilken 
provyta man befann sig på och alla plantor återinventerades. Viltbetesskador 
noterades per trädslag. All inventering noterades i samma 
inventeringsprotokoll som den tidigare inventeringen. (Bilaga 1).  

2.1.8 Databearbetning och analys  

Inventeringsdata som föll ut i fallstudien var kvantitativa och bearbetning 
krävdes för att kunna få fram ett resultat. Databearbetningen gjordes i 
Microsoft Excel där antalet plantor per art, antalet viltbetade plantor per art 
och provyta registrerades. Samma moment gjordes vid återinventeringen 
vilket gav fallstudien ett resultat genom att jämföra de antalet viltbetade 
plantor vid behandlade och obehandlade provytor på samma ytor. 
Underlaget för analysen var 200 provytor på 10 olika ytor på 4 lokaler. Ett 
medelvärde i procent togs fram efter första inventeringen gällande antal 
viltbetade plantor på viltbehandlade ytor och ett separat för obehandlade 
ytor. Samma medelvärde togs sedan fram för återinventeringen och de två 
medelvärdena jämfördes sedan. Medelfel beräknades för alla medelvärden.  
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För att analysera insamlade data och säkerställa om det fanns en signifikant 
säkerställd skillnad mellan behandlade och obehandlade ytor genomfördes 
ett parat ensidigt t-test eller Students t-test. Signifikansnivån i denna 
fallstudie bestämdes till 5%.  

 

 

Formeln förklaras genom att är medelvärdet för parvisa differenserna 
mellan behandlad och obehandlad yta, Sd  är standardavvikelsen för 
differenserna, n är antalet parvisa ytor och t för t-värde. Ett t-test är en 
hypotesprövning där man testar om skillnaden i ett medelvärde mellan två 
grupper är slumpmässigt eller om det beror på en verklig skillnad. P-värdet 
som beräknas i formeln kontrolleras i en tabell mot ett förväntat t-värde vid 
en signifikant och är då p-värdet mindre än det förväntade t-värdet i tabellen 
ligger det en statistisk signifikant skillnad bakom resultatet. Det parade 
ensidiga t-testet är ett ensidigt test huruvida medelvärdet av en population 
har ett värde som specificeras i en nollhypotes. T-testet genomfördes i 
Microsoft excel.  
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3. Resultat 
Vid inventeringarna i november 2017 och april 2018 inventerades totalt 
6139st plantor. Det var 2357st barrplantor och 3782st lövplantor som 
innehöll 371st plantor ur kategorin RASE. Medel för antal plantor per 
provyta var var 10,6 st med ett medelfel på 2,42st. Trädslagsfördelningen i 
procent på de viltbehandlade och obehandlade lokalerna föll ut som Figur 8 
och Figur 9 visar. 

 

Figur 8 Trädslagsfördelningen kategoriserat på barrträd, lövträd och RASE på 
viltbehandlande ytor. 

 
Trädslagsfördelningen i procent på obehandlade ytor visas i Figur 9. 
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Figur 9 Trädslagsfördelningen kategoriserat på barrträd, lövträd och RASE på 
obehandlade ytor. 

 
Höstinventeringen i november 2017 resulterade i totala viltbetesskador på 
ytor som skulle viltbehandlas på 5% och på de ytor som skulle lämnas 
obehandlade på 4%. Vid vårinventeringen i april 2018 var viltbetesskador på 
viltbehandlade ytor 6% och på obehandlade ytor 7%. Detta resulterade i en 
ökning med 20% på viltbehandlade ytor och 75% på obehandlade ytor 
gällande kategorin alla träd.  

I kategorin barrträd visade höstinventeringen en viltbetesgrad på ytor som 
skulle behandlas med 4% och på ytor som skulle lämnas obehandlade med 
3%. I samma kategori vid vårinventeringen var betesgraden 6% på 
viltbehandlade ytor och 9% på obehandlade ytor. Detta resulterade i en 
ökning av viltbete på viltbehandlade ytor med 50% och på obehandlade ytor 
med 200%.  

I kategorin lövträd var betesgraden vid höstinventeringen på de ytor som 
skulle viltbehandlas 5% och på de ytor som skulle lämnas obehandlade 4%. 
Vid vårinventeringen visade samma ytor upp en betesgrad på 7% respektive 
8% vilket innebär en ökning på viltbehandlade ytor med 40% och på 
obehandlade ytor med 100%. 

 Gällande kategorin RASE så var viltbetesskadorna vid höstinventeringen 
37% på ytor som skulle viltbehandlas och 38% på ytor som lämnades 
obehandlade. Vid inventeringen på våren hade viltbetningen ökat till 48% på 
viltbehandlade ytor och till 53% på obehandlande ytor vilket innebär en 
ökning på viltbehandlade ytor med 30% och på obehandlade ytor med 39%. 
Viltbetesskador från båda inventeringarna på viltbehandlade respektive 
obehandlade ytor i procent redovisas i Figur 10.   
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Figur 10 Viltbetesskador på respektive inventering fördelat över 
trädslagskategorier på viltbehandlade ytor respektive obehandlade ytor. 

 
Sammanfattning av resultatet visar en ökning av viltbetesskador mellan 
höstinventeringen och vårinventeringen i kategorin alla trädslag på 
viltbehandlade ytor med 20% och på obehandlade ytor med 75%. På 
barrträdslagen en ökning med 50% respektive 200%, lövträdslagen med 
40% respektive 100% och på RASE med 30% respektive 39% vilket visas i 
Figur 11.  

Figur 11. Ökning av viltbetesskador i procent mellan höst och vårinventeringar. 
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3.1 Signifikansanalys 

Resultatet av t-testet visar att en signifikant skillnad, med ett p-värde på 
0,05, mellan behandlade och obehandlade ytor på följande grupper: Samtliga 
plantor, barrplantor och RASE-plantor. Gruppen lövplantor visar i sin helhet 
ingen säkerhetsställd behandlingseffekt. Det finns då ett säkerhetsställt 
samband för behandlingsmetoden vilket gör att 0-hypotesen, att de inte finns 
någon behandlingseffekt kan förkastas.  

Lokalen Torp 3 utelämnades ur analysen då den innehöll ett lågt antal 
plantor. Lokalen har troligen utsatts för andra störningar då totalt en planta 
var betad både vid höst och vår inventering på den obehandlade ytan och 
endast tre på den behandlade ytan. Samtliga dessa fyra plantor var 
barrplantor. Ingen betning skedde på lövplantorna på Torp 3.   
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4. Diskussion 

Begränsningarna i studien var relevanta, då onödig information lämnats 
utanför och relevant information som behövdes för att besvara frågorna 
fanns med. Resultatet visar på ett bättre skydd på de plantor som behandlats, 
jämfört med de som lämnats obehandlade.  

Resultatet styrks av tidigare viltbetesinventeringar då betesskadorna på 
barrträd i denna fallstudie pendlar mellan 3-9% vilket styrks av senaste 
ÄBIN för Kalmar län som gjordes 2016/2017 där betesskadorna låg på 11% 
och Skogsstyrelsens uppskattning på att de totala betesskadorna i Sverige 
orsakat av hjortvilt ligger på 2–7%.   

Resultatet styrks även av Langvalls (2009) försök med Trico viltskydd, där 
området behandlades på traditionellt sätt och resultatet i den studien utföll 
med 25% viltbetesskador på obehandlade ytor och 5% viltbetesskador på 
behandlade ytor. Denna skillnad går att finna i denna fallstudie då skillnaden 
på behandlade ytor och obehandlade ytor skilde sig ifrån varandra med en 
minskning av ökningen av viltbetesskador på behandlade ytor även då 
viltrepellenten var utspädd och spridd som dimma.  

Felton (2016) visar att älgarna strävar efter att äta en så variationsrik diet 
som möjligt. Resultatet i denna studie visar också att betesskadorna är 
fördelade över alla trädslagskategorier.  

Skulle viltbetesskadorna fortsätta på samma nivåer som i denna fallstudies 
nivåer (cirka 7%) skulle de totala viltbetesskadorna utgöra 58% vid älgsäker 
höjd, 5m räknat på 12 år. Beräkningen för detta exempel visas i Bilaga 3. 
Viltbetesskador på 58% är långt över gränsen av vad som skogsbruket anser 
vara en acceptabel nivå. Beräkningen är gjord på grunder att nya plantor 
viltbetas varje år. 

Omräknat i ekonomiska termer, enligt samma metod som Örlander (2017) 
har använt skulle viltbetesskadorna i denna rapport innebära en förlust för 
markägarna på 103kr/ha och år.  

Resultatet visade att behandlingsmetoden gav störst skyddseffekt på 
barrplantor, vilket även visades vara signifikant säkerställt vid analys med  
Students t-test. Ökningen av viltbetesskador var tre gånger så stor för 
obehandlade i förhållande till behandlade barrplantor. Skillnaden mellan 
obehandlade och behandlade lövplantor var dubbelt så stor. Detta visade sig 
inte vara signifikant, vilket kan ha berott på att antalet viltbetesskadade 
plantor var många och att skillnaden på viltbetesskador mellan behandlade 
och obehandlade plantor var liten. Anledningen till den högre ökningen av 
viltbetesskador på barrträd är förmodligen att många av lövträden var 
viltbetade redan vid inventeringen i november, och att ökningen då inte syns 
i statistiken. Ökningen av viltbetesskadorna på barrträden uppkom först 
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under vintern, vilket gör att ökningen syns tydligt i resultatet då de flesta 
viltbetesskadorna på barrträden uppkom mellan inventeringarna.  
 
 Att ökningen på viltbetet på RASE-trädslagen inte skiljer sig med mer än 
drygt 30% mellan obehandlat jämfört med viltbehandlat beror antagligen på 
att dessa trädslag redan var viltbetade innan första inventeringen och att 
dessa betades som resultatet visar nästan lika hårt på både viltbehandlade 
ytor och obehandlade. Resultatet för viltbetesskadorna på RASE-trädslagen 
var signifikant. Resultatet visar att viltskyddet skyddar mest på de trädslag 
som är minst begärliga för viltet dvs barrträdslagen följt av kategorin lövträd 
och minst skyddseffekt har viltskyddet på RASE trädslagen. 

Eftersom RASE-trädslagen betades hårt även med behandling, skulle detta 
kunna göra att den biologiska mångfaldens framtid på området hotas. Men 
denna fallstudie visar också på en skillnad då behandling av löv med Trico 
viltskydd på vintern med hjälp av motordrivet sprutaggregat begränsar 
ökningen av viltbetet med 60% på behandlade ytor jämfört obehandlade 
ytor. Precis som Andersson (2005) menar så är artvariationen större gällande 
lövträd vilket märks i denna studie då vi har fem olika lövträdslag 
registrerade jämfört med endast tre barrträdslag.  

Intressant hade varit att göra vidare studier, för att se om skillnaden mellan 
obehandlat och behandlat då blir större på lövträdslagen och den biologiska 
mångfalden därmed ökat med denna metod om behandlingen utförs varje år 
under ungskogsfasen och vid olika tidpunkter på året.  

Fallstudien påvisar även att i ungskogstadiet kan andelen löv vara väldigt 
höga i förhållande till den tänkta framtida produktionsskogen som på alla 
lokaler var tall. Att ha med i resonemanget är att mycket av lövträden som 
klarat betesskadorna kommer att röjas bort vid första och andra röjning och 
även i gallring om marktypen inte är lämplig för lövträd. Detta kan således 
påverka viltbeteskadorna på produktionsskogen ännu mer då fodertillgången 
på lövträd torde bli mindre för varje år som går fram till att 
produktionsskogen når älgsäker höjd.  Risken är att den andel löv som 
sparas viltbetas ännu hårdare p.g.a. minskad andel löv i ungskogen vilket 
gör att dessa lövträd inte har någon möjlighet att nå älgsäker höjd och inte 
bli några vuxna träd som kan föryngra sig i området. Detta kan komma att 
synas i framtiden då artvariationen kan komma att minska i de svenska 
skogarna.   

Studiens statistiska resultat visar att antal plantor per ha i medel ligger runt 
12 200 plantor vilket kan anses som ett vanligt plantantal vid föryngring av 
tall. Antal plantor per provyta i medel var cirka 10,5st med ett medelfel på 
2,43. Detta antas bero på att provytorna placerades slumpvis över ytan vilket 
gjorde att de hamnade både på torr, frisk och blöt mark vilket inverkade på 
de antal av självföryngrade plantor av både löv och barr som kunde variera i 
antal beroende på marktyp.  
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Signifikansanalysen t-test visar på en signifikant skillnad för grupperna: 
Samtliga plantor, barrplantor och RASE-plantor mellan behandlade ytor och 
obehandlade ytor. Detta gör att 0-hypotesen kan förkastas då ett samband 
finns mellan en lägre betesgrad på behandlade ytor än på obehandlade. På 
gruppen lövplantor går det dock inte att säkerställa en behandlingseffekt 
vilket skulle kunna bero på att medlet vid behandling hade svårare att fästa 
då lövplantorna inte hade några löv.  

Parametrar som skulle kunna ha påverkat resultatet är mängden vatten som 
Trico viltrepellent är utspädd med, om medlet är för ojämnt fördelat över 
området, att områdena ligger olika i förhållande till vägar, skogskanter osv. 
En annan parameter skulle kunna vara att ytorna ligger i mosaikmönster, 
vilket eventuellt gör att effekten från de behandlade områdena även påverkar 
de obehandlade områdena. Om det är lukten av medlet som avskräcker 
viltet, borde en del av lukten kännas även i de obehandlade områdena och 
därmed påverka resultatet. Dessutom kanske betestrycket är större på något 
av de behandlade områden som ligger i en skogs- eller åkerkant, och därmed 
jämnas resultaten ut.  

En annan parameter som kan ha påverkat resultatet är att lokalerna ligger på 
fyra olika platser i Kalmar län. På två av dem är älgproblematiken ett känt 
faktum, medan problemet inte alls är lika stort på lokalen Torp, där 
dessutom de flesta av ytorna är belägna. På lokalen Gransmåla är 
problematiken något större, men inte heller där är det något väldigt stort 
problem med älgbetesskadorna. På lokalerna Alsjöholm och Mjösingsmåla 
är älgbetesskadorna enligt markägarna ett stort problem, vilket även syns i 
Bilaga 1 då viltbetesskadorna är något högre där. Andra miljöfaktorer som 
kan ha påverkat resultatet är bland annat väder, säsong och snödjup. Det var 
ovanligt mycket snö i Kalmar Län under februari och mars. Yngvesson 
(2018) rapporterade i mars i tidskriften Östran Småland om snödjup i 
Kalmar län på 27-69cm.  
 
Behandlingen gjordes sent i november 2017. Enligt tillverkaren av Trico 
rekommenderas att behandlingen görs tidigt på hösten. Denna behandling 
gjordes i november då det redan hunnit bli kallt och dessutom under en rätt 
regnig period. På en del av ytorna kom regnet precis när behandlingen var 
utförd. Detta kan ha lett till ett sämre resultat, i och med att medlet inte 
fäster ordentligt då. Detta gäller vid koncentrerad Trico. När viltrepellenten 
är utspädd kan andra förutsättningar gälla vilka vi i denna fallstudie inte 
undersöker. Resultatet är på grund av alla dessa olika faktorer endast 
representativt för de platser fallstudien gjorts på.   

Fortsatta studier kan vara att mäta upp hur lång tid det tar att behandla ett 
hektar med utspädd Trico och motordrivet sprutaggregat. En uppskattning 
från denna fallstudie är att de tog ca 45 minuter per hektar att 
viltskyddsbehandla. Något annat som skulle vara intressant att jämföra är 
om resultatet med spridning med motordrivet aggregat skiljer sig med att 
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behandla med Trico, som det rekommenderas enligt bruksanvisningen, i 
koncentrerad form, då behandling görs på varje plantas toppskott. Hur stor 
hade skillnaden blivit i betestryck, i betestryck barr kontra löv, samt i tid? 
Hur lång tid det tar att behandla ett hektar på traditionellt sätt jämfört med 
utspädd Trico med sprutaggregat.?
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5. Slutsats 

Slutsatsen är att ökningen av viltbetesskadorna på de viltbehandlade ytorna 
är lägre än på de obehandlade, gällande i fallande ordning barrträdslag, 
lövträdslag och RASE-trädslag. Skyddseffekten av viltbehandlingen är 
signifikant större på barrträdslagen än på lövträdslagen. Det finns ändå en 
betydande skyddseffekt på lövträdslagen vilket innebär att 
viltbehandlingsmetoden bidrar till att öka den biologiska mångfalden.  
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6. Bilagor 

BILAGA 1 

Sammanställning behandlade lokaler á 100 provytor   
Medel antal plantor per ha                        11 988     
Summa antal barrplantor                           1 145     
Barrplantor i procent 38,20% 
Medel antal barrplantor per yta                             7,75     
Medelfel barrplantor per provyta                             0,43     
Summa antal lövplantor                           1 852     
Medel antal lövplantor per provyta                         185,20     
Medelfel lövplantor per provyta                           47,66     
Summa plantor 1:a inventering                           2 997     
Summa plantor 2:a inventering                           2 997     
Löv i procent 61,80% 
medelfel antal plantor/yta 2,40 
Antal plantor medel/yta                             10,7     
Antal betade totalt vid 1:a inventering                           136,0     

Medelfel bete 1:a inventering 
                                  

5     
Antal betade totalt vid 2:a inventering 194 
Medelfel bete 2:a inventering 5,89 
Andel betade vid 1:a inventering 4,54% 
Andel betade vid 2:a inventering 6,47% 
Ökning/minskning i procent 42,65% 
Ökning/minskning procentenheter 1,94% 
Antal betade barr 1:a inventering 43 
Medelfel bete barr 1:a inventering 1,93 
Antal betade barr 2:a inventering 59 
Medelfel bete barr 2:a inventering 2,11 
Andel bete barr  1:a inventering 3,69% 
Andel bete barr 2:a inventering 6,24% 
Ökning/minskning i procent barr 69% 
Ökning/minskning bete barr i procentenheter 2,55% 
Antal betade löv 1:a inventering 93 
Medelfel bete löv 1:a inventering 4,41 
Antal betade löv 2:a inventering 129 
Medelfel bete löv 2:a inventering 5,25 
Andel bete löv 1:a inventering 5,02% 
Andel bete löv 2:a inventering 6,97% 
Ökning/minskning i procent löv 39% 
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Ökning/minsking bete löv i procentenheter 1,94% 
Summa antal RASEplantor 203 
RASE i procent  6,77% 
Antal betade RASE 1:a inventering 75 
Medelfel bete RASE 1:a inventering 3,65 
Antal betade RASE 2:a inventering 98 
Medelfel bete RASE 2:a inventering 4,17 
Andel bete RASE 1:a inventering 36,95% 
Andel bete RASE 2:a inventering 48,28% 
Ökning/minskning i procent RASE 30,67% 
Ökning/minsking bete RASE i procentenheter 11,33% 

 
Sammanställning obehandlade lokaler á 100 
provytor   
Medel antal plantor per ha                        12 568     
Summa antal barrplantor                           1 212     
Barrplantor i procent 38,57% 

Medel antal barrplantor per yta 
                                  

7     
Medelfel barrplantor per provyta                             0,50     
Summa antal lövplantor                           1 930     
Medel antal lövplantor per provyta                         193,00     
Medelfel lövplantor per provyta                           54,25     
Summa plantor 1:a inventering                           3 142     
Summa plantor 2:a inventering                           3 142     
Löv i procent per yta 61,43% 
medelfel antal plantor/yta 2,43 
Antal plantor medel/yta                             10,5     
Antal betade totalt vid 1:a inventering                           118,0     

Medelfel bete 1:a inventering 
                                  

6     
Antal betade totalt vid 2:a inventering 221 
Medelfel bete 2:a inventering 7,75 
Andel betade vid 1:a inventering 3,76% 
Andel betade vid 2:a inventering 7,03% 
Ökning/minskning i procent 87,29% 
Ökning/minskning procentenheter 3,28% 
Antal betade barr 1:a inventering 32 
Medelfel bete barr 1:a inventering 0,87 
Antal betade barr 2:a inventering 74 
Medelfel bete barr 2:a inventering 1,53 
Andel bete barr  1:a inventering 3,29% 
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Andel bete barr 2:a inventering 8,69% 
Ökning/minskning i procent barr 164% 
Ökning/minskning bete barr i procentenheter 5,39% 
Antal betade löv 1:a inventering 85 
Medelfel bete löv 1:a inventering 6,35 
Antal betade löv 2:a inventering 145 
Medelfel bete löv 2:a inventering 7,91 
Andel bete löv 1:a inventering 4,40% 
Andel bete löv 2:a inventering 7,51% 
Ökning/minskning i procent löv 71% 
Ökning/minsking bete löv i procentenheter 3,11% 
Summa antal RASEplantor 168 
RASE i procent  5,35% 
Antal betade RASE 1:a inventering 63 
Medelfel bete RASE 1:a inventering 4,74 
Antal betade RASE 2:a inventering 89 
Medelfel bete RASE 2:a inventering 5,47 
Andel bete RASE 1:a inventering 37,50% 
Andel bete RASE 2:a inventering 52,98% 
Ökning/minskning i procent RASE 41,27% 
Ökning/minsking bete RASE i procentenheter 15,48% 
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BILAGA 2
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BILAGA 3 

Uträkning T-test 

 

     
 

Beh Beh Beh Beh O Beh O Beh O Beh O Beh
Yta Samtliga Barr Löv RASE Samtliga Barr Löv RASE

Gransmåla 1 1,05 1,3 0,99 0 2,3 4,55 1,77 7,35
Gransmåla 2 1,08 0 1,77 9,43 1,33 0,68 1,75 40
Torp 1 3 3,57 3,57 11,27 6,25
Torp 2 4 5,56 8,2 0 8,33 9,76 0
Torp 3 5
Torp 4 6 0 0 0,2 0,6
Torp 5 7 0,54 1,07 1,5 3,45
Torp 6 8 0 0 0 0,42 0,85 0,21
Alsjöholm 9 12,56 1,72 15,04 22,39 27,11 10,81 39,56 48,57
Mjösingm 10 8,51 1,79 18,42 12,5 18,81 16,98 20,83 20

Medel 3,65 1,96 6,04 11,08 7,92 5,99 10,69 28,98
p-värde 0,0209 0,0199 0,1483 0,0306

Uträkning 7% betesskador i 12år

År Andel oskadat Formel
År 0 1
År 1 0,93 =  0,93*1
År 2 0,86 = 0,93*0,93
År 3 0,80 =  0,93*0,86
År 4 0,75 =  0,93*0,80
År 5 0,70 =  0,93*0,75
År 6 0,65 =  0,93*0,70
År 7 0,60 =  0,93*0,65
År 8 0,56 =  0,93*0,60
År 9 0,52 =  0,93*0,56
År 10 0,48 =  0,93*0,52
År 11 0,45 =  0,93*0,48
År 12 0,42 =  0,93*0,45

0,42*100 = 42%
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