
Korta 

barr! 

Eller 

långa

? 

   Långa om älgen 
och Skogsstyrel-
sen får välja! 

   Granen håller på 
att förmörka land-

skapet. Skogssty-
relsen oroas över 
de (nästan) ute-

blivna tallplanter-
ingarna. Älgen äls-
kar tallbarr och 

tallknoppar.  

   Skogsstyrelsen 
vill därför dra 

igång ett projekt 
för att öka ande-
len tall i det syd-

svenska landska-
pet. Just nu for-

merar man sig, 
tillsammans med 
bla. traditionella 

tallsågverk, i styr-
grupper och pro-
jektgrupper. 

Siktar in sig på älgarna 

Nyckeln till framgång med pro-
jektet ligger inte hos sågverk, 
myndigheter, forskare eller 
skogsägare utan hos jägarna. 

Projektet siktar bokstavligt talat 
in sig på älgarna/älgjägarna och 
hoppas att tolv gram bly i 750 
meter per sekund ska lösa pro-
blemet. 

Strategin är: 

-Anpassa älgstammen! Eller. 

-Se till att älgen får mer annan 
mat än tall! Eller. 

-Sätt så mycket tall att älgen 
inte hinner skada alla tallar 
innan tallarna nått fyra meters 
höjd. 

 

Kräftgång för tall 

Sedan 1984 år har planteringen 
av tall gått ner från 36 % till 
14% av planteringsarealen i 
södra Sverige 

Exkursionsdeltagarna fick se 
betad tall, betad tall som vuxit 

upp och gallrats (inte helt illa) 
och betad tall som hjälpplante-
rats med lärk (6 meter hög och 
växer som bara den). 

 

Mer älg än vad man tror 

Man har mer älg än vad man 
tror hävdade Roland Gunnars-
son med färsk erfarenhet från 
vintern älginventering från heli-
kopter.  

De drygt fyra älgar som man 
siktat på (och trott sig ha) visa-
de sig att vara dubbelt så 
många. Då räcker inte vinter-
maten och tallföryngringarna 
ryker. 

 

Erfarenheter 

När dagens exkursion var slut 
kunde Smålands Skogsvårdsför-
bund konstatera: 

-Att älg tycker bättre om tall än 
gran. 

-Att skogsägarna anpassar sig 
bra och planterar nästan bara 
gran. 

Femårig tallför-
yngring, behand-
lad med bla. PW 
viltskydd. Trots 
det hårt älgbetat. 
Bengt Eriksson, 
Södra funderar 
över vad man 
ska göra med 
beståndet. Det 
lutar mot att låta 
det växa vidare 



-Att väljer skogsägare mellan 
mycket tall och lite älg, jämfört 
med lite tall och mycket älg/
älgjakt, väljer man älg och lite 
tall. 

-Att Skogsstyrelsen mfl. tycker 
detta är synd. 

-Att skogsvårdslagens krav på ny 
föryngring sällan, sällan, kan an-
vändas. Även urusla, hårt betade 
föryngringar räknas som 
”utvecklingsbara”. 

-Att även hårt betade tallföryng-
ringar växer upp till i alla fall 
massaved. 

-Att tallen är helt kvistfri mellan 
grenvarven (=duger bra till korta 
varor som stolsben och flis) 

-Att det finns fler trädslag än gran 
och tall. Bl.a. ett som heter 
"Lärk". 

torgny@torgny.se, text och bild 

Uddeholmshygget i Rörbäcks-
näs 

I början av femtiotalet ville dåva-
rande Uddeholms AB pröva 
stora trakthyggen som föryng-
ringsmetod. 

I Västerdalarna nära Rörbäcks-
näs tog man upp ett tjugohek-
tarshygge i en för övrigt 
högstammig tallskog med gles 
underväxt, enstaka bärris och 
mycket lav. Hygget kom att gå 
under beteckningen ”Uddeholms
-hygget”. Under lång tid. 

Nittonhundrasextioåtta fanns 
ingen tall över en meter. Efter-
som hygget var den enda vinter-
maten som fanns i en ”öken” av 
vuxen tallskog, övervintrade 
regionens alla älgar där och 
betade effektiv ner all tall till 
bekväm ”äthöjd”. De nedbetade 
tallarna blev allt ”buskigare” och 
bättre älgmat för varje år. 

För stor älgstam, eller för lite 
vintermat? 

-Vinterstammen av älg bestämmer skadenivån och man 
har mer älg än vad man tror! Roland Gunnarsson argu-
menterar. 

-Skogsvårdslagen ger inget stöd för att tvinga markägare 
att göra om föryngringen. Monica Stridsman Skogsstyrel-
sens chef konstaterar att det är som det är.  

För att det ska bli som man vill (=mer tall) måste man sat-
sa på mer vintermat, fler som föryngrar med tall och järn-
koll på älgpopulationen. 

Vad gör man när man planterat tall 
och älgen ätit upp dem. Tja, varför inte 
plantera lärk? Det gjorde Bengt Jo-
hansson för 13 år sedan. Rune Ahlan-
der t.h. bär upp fälthögtalarna 


