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Abstract 

One of the largest challenges humanity faces today is reducing CO₂-emissions to mitigate 
climate change. Part of the solution might be to increase the use of wood products. To do 
this, the efficiency of forestry has to be improved. In Sweden, a large obstacle for 
improving the efficiency of forestry is moose, or rather the damages its browsing causes 
on Scots pine. The aim of this study was to investigate how stand size and stand isolation 
affects the intensity of moose browsing damage on Scots pine. In addition, effects from 
tree density, stand age, and interactions between the different factors were investigated. 
This was done by using data from forest companies and field data collected from 29 Scots 
pine stands in central Sweden. The data were analysed in a multiple regression analysis, 
selecting the model that best explained variation in browsing damage. Results show that 
browsing damage was lower in more isolated stands. Stand size, however, did not have an 
effect on browsing damage. The factors stand age and Scots pine density had positive 
effects on the amount of browsing damage, but effects from stand age decreased with 
increasing pine density. In total, 77% of the variance in browsing damage was explained 
by the best model. In order to decrease browsing damage on Scots pine, I suggest that 
land owners take coordinated action to avoid creating large areas of young pine stands 
within the same area. 
 
Keywords: moose, Scots pine, browsing damage, isolation, stand size. 

  



 

 
 

Förord 
 
Det har varit oerhört roligt och lärorikt att genomföra detta examensarbete. Det har även 
varit utmanande då det är många saker som stått i vägen för färdigställandet av denna 
rapport. Saker som snöoväder, maskinhaveri, djup lössnö och knäproblem. Det kändes 
tungt när jag var ute i -23 grader med ett träd i vägen och både snöskotern och 
motorsågen hade gett upp. Men nu är arbetet färdigt och det hade inte gått utan all den 
hjälp jag fått under examensarbetets gång. Därför vill jag först och främst tacka min 
handledare Micael Jonsson på Umeå Universitet. Dels för hjälpen kring valet av ämne, 
men även för guidningen genom den snåriga statistiken och för den värdefulla feedbacken 
om hur arbetet kunde förbättras.  
 
Tack skall även Björn Henningson på Bergvik Skog, Henrik Björkman på Holmen Skog 
och Magnus Andersson på Svenska Cellulosa AB ha för att de försett mig med data om 
tallungskogarna i studieområdet. Utan deras hjälp hade detta arbete aldrig blivit av. Jag 
vill även tacka mina svärföräldrar för att jag fick låna deras stuga så jag slapp bo i tält 
under fältarbetet.  
 
Min fru Charlotte är ett konstant stöd i allt jag gör och har varit det även under denna 
resas gång. Utöver att hjälpa mig med att välja ämne har hon har både hjälpt mig att ta 
pauser från skrivandet när det behövts och hjälpt mig fokusera på arbetet då det behövts. 
Dessutom har hon kommit med ovärderliga förbättringsförslag för arbetet. Tack älskling! 
 
Till slut vill jag tacka min granne under fältarbetet, Anders Thyr, som hjälpte mig med 
snöskottningen och som försåg mig med färsk mjölk varje dag. Ett glas kall färsk mjölk 
efter en lång dag i -23 grader och 60 cm lössnö var guld värt! 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Problembeskrivning 

De senaste årtiondena har den globala medeltemperaturen ökat, havsnivåerna stigit och 
mängden snö och is minskat kraftigt (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC] 
2014). De fem varmaste åren i modern historia har alla inträffat de senaste fem åren 
(National Oceanic and Atmospheric Administration [NOAA] 2018). Den drivande orsaken 
bakom dessa förändringar är klimatförändringar som i huvudsak är orsakade av antropogena 
utsläpp av växthusgaser (IPCC 2014). För att mildra effekterna från klimatförändringarna 
måste vi därför minska utsläppen av växthusgaser, till exempel genom en effektivare 
resursanvändning (IPCC 2014).  
 
En åtgärd som kan minska vårt klimatavtryck är att ersätta energikrävande material såsom 
stål och betong med träprodukter (Sathre 2007; Oliver et al. 2014). Samtidigt kan en ökad 
träanvändning och därmed ett intensifierat skogsbruk medföra andra problem istället då 
brukad skog i regel har lägre biologisk mångfald än icke brukad skog (Paillet et al. 2009; 
Chaudhary et al. 2016).  
 

I Sverige är skogsbruket en miljardindustri. Den svenska skogens exportvärde var år 2017 
cirka 132 miljarder kronor (Föreningen Skogsindustrierna 2017). Skogsägare ser älg (Alces 
alces (L.)) som ett av de största problemen i skogsbruket då älgars bete på unga tallar (Pinus 
sylvestris (L.)) minskar effektiviteten i skogsbruket och kostar stora summor pengar i 
minskad trädtillväxt varje år (Blennow och Sallnäs 2002; Glöde, Bergström och Petterson 
2004; Ingemarson, Claesson och Thuresson 2007). I Sverige äter en älg under vinterhalvåret 
cirka 8–15 kg föda per dag mätt i våtvikt (Persson, Danell och Bergström 2000). I 
kusttrakterna i norra Sverige består cirka 75% av vinterdieten av unga tallar och viden (Salix 
spp.) (Shipley, Blomquist och Danell 1998). Dock föredrar älgar att äta viden, asp (Populus 
tremula (L.)) och rönn (Sorbus aucuparia (L.)) över att äta tall (Hörnberg 2001b). Men då 
det inte finns lika mycket av asp och rönn som det finns tall, så består älgars föda till en 
större del av just tall (Hörnberg 2001b). 
 
Då älgbetesskadorna varit rekordstora på många håll under vintern 2017–2018 pågår en 
debatt kring om man skall minska den svenska älgstammen (Karlsson 2018; Wallström 
2018), trots att älgstammen inte verkar ha ökat i storlek (Svenska jägareförbundet 2019). 
Skogsstyrelsen (Normark och Fries 2018) skriver i en rapport att den enda möjligheten för att 
bukt på problemen som älgar skapar är genom en kraftig minskning av älgstammen. Detta 
förslag är något som de två största jägarorganisationerna i Sverige kritiserar och tar avstånd 
ifrån (Andersson 2018; Ljung 2018).  
 

1.1.2 Möjligheter 

Om vi kan minska de problem som orsakas av älgarnas bete på tallplantor skulle skogsbruket 
kunna bli effektivare. Denna effektivisering av skogsbruket skulle kunna innebära att man 
kan motverka klimatförändringarna ytterligare genom att använda mer träprodukter (Sathre 
2007; Oliver et al. 2014) utan att ta mer mark i anspråk och därmed undvika att utarma den 
biologiska mångfalden ytterligare (Paillet et al. 2009; Chaudhary et al. 2016). Alternativt kan 
man använda effektiviseringarna inom skogsbruket till att minska arealen mark som man 
bedriver skogsbruk på för att öka förutsättningarna för den biologiska mångfalden att 
återhämta sig utan att man minskar produktionen av virke. Om man kan minska 
älgbetesskadorna utan att skjuta av fler älgar kanske även konflikten mellan skogsägare och 
älgjägare kan minskas.  
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1.1.3 Tidigare studier 

För att minska omfattningen på betesskadorna har man gjort ett försök med att öka arealen 
mark som föryngras med tall i kombination med att öka avskjutningen på älg (Skogsstyrelsen 
2018b). Detta försök var delvis lyckat då problemen med betesskador minskade 
(Skogsstyrelsen 2018a), men det löste inte konflikten mellan skogsägare och jägare då en del 
av metoden gick ut på att öka avskjutningen av älg.  
 

Man har även studerat älgars beteende för att kunna förbättra skogsbruket (Månsson 2007). 
Vad som styr just älgars födosöksbeteende har studerats extensivt (Shipley, Blomquist och 
Danell 1998; Hörnberg 2001a; Bergkvist, Bergström och Wallgren 2014). Man har sett att 
älgar föredrar att beta i tallungskogar med högre produktivitet över att beta i lågproduktiva 
tallungskogar (Ball, Danell och Sunesson 2000; Månsson, Andrén och Bergström 2007). 
Flera studier har även undersökt effekten av älgtäthet på mängden betesskador (Andrén och 
Angelstam 1993; Månsson, Andrén och Bergström 2007; Bergkvist, Bergström och Wallgren 
2014). Dessa studier har visat att mängden betesskador ökar ju större älgtäthet det är 
(Bergkvist, Bergström och Wallgren 2014), men att älgtätheten bättre förklarar mängden 
betesskador på mindre skalor än på större (Månsson, Andrén och Bergström 2007). Den 
enskilt viktigaste faktorn för att förklara mängden betesskador har dock av flera studier 
konstaterats vara talltätheten (Andrén och Angelstam 1993; Månsson, Andrén och Bergström 
2007). Dessa studier har visat att talltätheten varit negativt korrelerad med andelen 
betesskadade skott (Andrén och Angelstam 1993; Bergkvist, Bergström och Wallgren 2014) 
men positivt korrelerad med det absoluta antalet betesskador (Månsson, Andrén och 
Bergström 2007).  
 
Två faktorer som inte har studerats lika mycket som älgtäthet och talltäthet är 
beståndsstorlek och areal tallungskog i närheten av ett bestånd (dvs. isoleringsgrad). De få 
studier som gjorts har inte funnit något stöd för att beståndsstorlek skulle ha en effekt på 
antal betesskador (Andrén och Angelstam 1993), men dock att isoleringsgrad har en negativ 
effekt på mängden betesskador (Hörnberg 2001a). Det vill säga att ju mer isolerat ett bestånd 
är från andra tallungskogar, desto mindre utsatt för betesskador är det (Hörnberg 2001a). 
 

Även om tidigare studier har undersökt vilken effekt en rad olika faktorer har på mängden 

betesskador är varken beståndsareal eller beståndens isoleringsgrad särskilt välstuderade. Ej 

heller har man i någon större grad studerat hur olika effekter interagerar med varandra. 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 
Målet med denna studie är att undersöka om beståndsareal eller isoleringsgrad för 

tallungskogar påverkar hur utsatta ungtallar är för älgbetesskador. Målet är även att, utifrån 

ett urval av faktorer, undersöka vilka andra faktorer som påverkar älgbetesintensiteten på 

tall, hur dessa faktorer påverkar betesintensiteten och hur faktorerna interagerar med 

varandra. Med kunskap om vad det är som påverkar mängden älgbetesskador kan 

möjligheterna att förändra skogsbruket för att minska skadorna och därmed effektivisera 

skogsbruket öka. För att besvara dessa frågor har två frågeställningar formulerats: 

 

• Vilka faktorer utav talltäthet, grantäthet, lövtäthet, tallmedelålder, beståndsareal och 
isoleringsgrad påverkar mängden betesskador på tallar i tallungskogar? 

• Vilken påverkan har de faktorer som påverkar mängden betesskador på tall och hur 
interagerar de? 

 

Utifrån dessa frågeställningar har även två hypoteser formulerats: 

• 𝐻10: Beståndsareal har ingen påverkan på antal betesskador per tall. 

• 𝐻11: Beståndsareal har en påverkan på antal betesskador per tall. 

• 𝐻20: Isoleringsgrad har ingen påverkan på antal betesskador per tall. 

• 𝐻21: Isoleringsgrad har en påverkan på antal betesskador per tall. 
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2 Material och metod 
 

2.1 Förarbete 
 

2.1.1 Områdesbeskrivning 

Det område som omfattas av studien ligger i Ljusdals, Nordanstigs och Hudiksvalls 
kommuner i norra Hälsingland (figur 1). Området ligger inom den boreala vegetationszonen 
och domineras av tall- och granskog (P. sylvestris respektive Picea abies (L.)) (egen obs.). 
Undersökningen gjordes inom ett begränsat område för att det inte skulle vara några stora 
systematiska variationer på älgtätheten samt för att undvika systematiska skillnader i 
produktivitet eller andra faktorer som styrs av geografi och klimat. Hela det inventerade 
området ligger inom Holmens viltförvaltningsområde (Viltdata 2019). Detta område valdes 
för att det består till större delen av bolagsägd skog (Skogsindustrierna 2019), vilket 
möjliggjorde en effektiv datainsamling.  
 

 
Figur 1. Översiktskarta som visar var i Sverige studieområdet ligger.  

 

Andra betande djur inom området utöver älg är både rådjur (Capreolus capreolus (L.)) och 
skogshare (Lepus timidus (L.)) (egen obs.). Detta skulle kunna påverka mängden 
betesskador, men då älgar äter mycket större mängder tallskott än både hare och rådjur 
(Andrén och Angelstam 1993) och mycket älgspår och många älgar observerades under 
studiens gång, men inga rådjursspår och få harspår, så antas effekten av bete från hare och 
rådjur inom området vara försumbar. 
 

2.1.2 Dataförberedelser 

För att lokalisera tallungskogar i studieområdet insamlades datamaterial om tallungskogar 
från de stora skogsbolag som äger mark i studieområdet; Bergvik Skog AB, Holmen Skog AB 
och Svenska Cellulosa AB. Dessa data var i form av shapefiler som innehöll polygoner. Varje 
polygon avgränsade ett tallungskogsbestånd och innehöll information om areal och 
medeltallålder. De flesta polygoner innehöll även information om andel tall i beståndet. 
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Dessa shapefiler bearbetades i programmet ArcMap (ESRI 2018) för att få fram de bestånd 
som hade tallungskog i åldern 3–13 år samt bestod av >30% tall. Dessa tallungskogar 
utgjorde underlaget för vilka bestånd som inventerades i fält. Det tillkom dock bestånd som 
upptäcktes först i fält och ej fanns med i dataunderlaget. Dessa nyupptäckta bestånd 
inventerades om de uppskattades vara av lämplig storlek, lämplig isoleringsgrad, hade över 
30% tall och en tallmedelålder på 3–13 år. Storlekens och isoleringsgradens lämplighet 
bedömdes utifrån hur många bestånd av liknande storlek och isoleringsgrad som hade 
inventerats för att få en bra gradient från små till stora bestånd och isolerade till oisolerade. 
Även om de inte inventerades märktes de upp på karta och i GPS för att senare användas i 
uträkningen av isoleringsgrad.  
 

Som hjälp för att underlätta navigeringen till bestånden i fält skapades punkter inuti varje 

polygon med hjälp av verktyget ”Feature to point”. Dessa punkter exporterades sedan till en 

GPS som användes vid inventeringen. Kartor över området, där polygonerna var markerade, 

skapades också för att kunna bedöma hur väl beståndsgränserna från polygonerna stämde 

överens med verkligheten. Kartorna gjordes i skala 1:50 000 med satellitbilder från 2014 som 

grund. Dessa kartor användes även i fält för att visuellt välja ut tallungskogar att inventera 

utifrån isoleringsgrad och storlek för att få en gradient från små till stora bestånd och 

isolerade till ej isolerade.  

 

2.2 Inventeringsmetodik  
För att få en bra skattning på betesintensiteten i bestånden inventerades varje bestånd tills 

totalt 10 provytor med tall i hade uppnåtts. Detta innebär att det gjordes upp till 17 provytor i 

de bestånd där det var glest med tall innan 10 provytor med tall i hade uppnåtts. Formeln 

som användes för att beräkna avståndet mellan varje provyta (hädanefter ett provyteavstånd) 

var: 

 

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑦𝑡𝑒𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 = √
𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘

10
 

 

Beståndsstorleken mättes i kvadratmeter. För att minska ansträngningen som krävdes för att 
inventera en tallungskog gjordes antagandet att betesskadorna är relativt jämnt fördelade 
över varje bestånd, och därför sattes det maximala provyteavståndet till 50 meter. Detta 
antagande stödjs av en studie som visade att mängden betesskador ej påverkas av avståndet 
till beståndskanten (Andrén och Angelstam 1993). Provyteavståndet på de bestånd som 
upptäcktes först i fält räknades ut på plats genom att uppskatta beståndsstorleken. 
 

Provytorna lades ut genom att första provytan slumpades ut och resten lades ut systematiskt 
med ett provyteavstånd mellan varje provyta. Varje provyta hade en radie på 3,5 meter. 
Denna provyteradie valdes för att den använts i liknande studier tidigare (Bergkvist, 
Bergström och Wallgren 2014) och i älgbetesinventeringen (Riksinventeringen av skog 2018). 
I varje provyta antecknades tallålder, antalet tallar över 80 cm höjd, antalet tallar med minst 
en betesskada, totalt antal betesskador, samt antalet granar och lövträd. Tallåldern 
uppskattades genom att ta medelvärdet av antalet grenvarv över snö plus 2 år om snödjupet 
var 50–61 cm och plus 3 år om snödjupet var 61–81 cm. Totalt inventerades 29 
tallungskogar.  
 

2.3 Databearbetning 
 
2.3.1 Beräkning av isoleringsgrad 
För att beräkna isoleringsgraden skapades buffertar runt varje polygon av de inventerade 
bestånden i ArcMap (ESRI 2018) (figur 2). Polygoner för de bestånd som upptäcktes i fält 
skapades genom att använda satellitbilder och de platsdata som samlades in i fält. För varje 
enskilt inventerat bestånd beräknades därefter arean på alla andra tallungskogar som bestod 
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av över 30% tall, var 3–13 år gamla och som överlappade med det beståndets buffert. 
Saknades data om tallandel i något överlappande bestånd så inkluderades det beståndet. 
Detta gjordes för 3 buffertavstånd: 1, 2 och 3 kilometer. Dessa buffertavstånd valdes för att 
vid längre avstånd än så överlappade stora delar av buffertarna med okänd mark; det vill säga 
mark där data om skogstyp saknades. Buffertavståndet beräknades från kanten av varje 
tallungskog. Flera avstånd användes då en eventuell effekt kan vara tydligare på en skala än 
en annan, detta minskade därmed risken för ett typ I-fel.  
 
Buffertarna överlappade till viss del med mark som inte ägdes av något av skogsbolagen –

kallas hädanefter okänd mark. För att ta hänsyn till detta gjordes ytterligare en uppskattning 

av isoleringsgrad (hädanefter okänd isolering eller isolering okänd). Detta mått inkluderade 

förutom den kända tallungskogen även ytor med möjlig tallungskog på andra skogsägares 

marker (figur 2). Den möjliga tallungskogen utgjordes av de ytor på andra skogsägares 

marker som avverkats mellan åren 1999–2015. För att beräkna detta användes data om 

genomförda avverkningar från Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen 2019) samt en karta över 

bolagsägd mark i området (Skogsindustrierna 2019).  

 

 
Figur 2. Exempelkarta över tre inventerade bestånd som visar hur isoleringsgrad räknades ut för buffertavståndet 
3 km med okänd mark inkluderad (Isolering okänd 3km). Isoleringsgraden är den sammanlagda arean 
tallungskog och okänd ungskog inom respektive inventerat bestånds 3-kilometersbuffert. En högre isoleringsgrad 
innebär en mindre area tallungskog och okänd ungskog inom bufferten. 

 

2.3.2 Variabelselektion 

Från den insamlade datamängden skapades tre beroende variabler och elva oberoende 

variabler (figur 3). Sex av de oberoende variablerna var olika mått på isoleringsgrad, och de 

tre beroende variablerna var olika mått för mängden betesskador. För att undvika redundans 

(dvs. kraftig positiv eller negativ korrelation mellan oberoende variabler) gjordes en Pearson 

korrelationsmatris (figur 3) med alla variabler efter att de log10-transformerats för bättre 

normalfördelning. Denna korrelationsmatris användes även för att isolera betesskador per 

tall som det bästa måttet på mängden betesskador då detta mått hade högst genomsnittlig 
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korrelation med de andra två beroende variablerna och oftast hade högre korrelation med de 

oberoende variablerna än både antal betesskador och andel betade tallar (figur 3).  

 

För att visa spridningen på mätvärdena för varje oberoende variabel gjordes bivariata 

punktdiagram (figur 4, figur 5) där varje enskild oberoende variabel plottades mot antalet 

betesskador per tall. Detta gjordes endast för de förhållanden vars riktning stämde överens 

med riktningen på förhållandet enligt modellen med lägst AIC-värde.  

 

2.4 Statistisk analys 

För att undersöka om antalet betesskador per tall påverkades av någon av faktorerna gjordes 
multipel regressions-modeller i statistikprogrammet R (R Core Team 2018) där den beroende 
faktorn var antal betesskador per tall och de oberoende faktorerna var talltäthet, grantäthet, 
lövtäthet, tallmedelålder, areal och isoleringsgrad. Talltäthet, grantäthet och lövtäthet mäts i 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟ä𝑑 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟

260
 då en provyta var 1/260 hektar. Tallmedelålder mäts i år, areal är 

beståndets storlek i hektar och isoleringsgrad är arean tallungskog inom respektive buffert 
mätt i hektar. Alla variabler log10-transformerades efter visuell inspektion för att få dem mer 
normalfördelade. Innan log-transformering adderades alla värden med 1 för att undvika 
nollvärden. De log-transformerade värdena för isoleringsgraden multiplicerades med -1 för 
att ett större värde skulle innebära en högre isoleringsgrad.  
 

För att få fram den modell som bäst predikterade antal betesskador per tall användes 

Akaike’s information criterion (AIC). Först fick varje mått på isoleringsgrad, totalt 6 stycken, 

ingå i en varsin linjär modell utan interaktioner för att testa vilken isoleringsgrad som bäst 

förklarade variationen i betesskador utifrån vilken modell som fick lägst AIC (tabell 1). 

Formeln för de sex linjära multipel regressions-modellerna blev som följande:  

 

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑡𝑒𝑠𝑠𝑘𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑙 

~ 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡 + 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡 + 𝑙ö𝑣𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡 + 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 

 

Den isoleringsgrad som gav den modell som fick lägst AIC-värde sågs som den som utgjorde 

det bästa måttet på isoleringsgrad och därför användes endast den i kommande analyser. Om 

differensen på AIC-värdet mellan de bästa modellerna var mindre än 2 användes båda i 

vidare analys. Därefter användes funktionen ’glmulti’ för att hitta den linjära modell utan 

interaktioner som gav lägst AIC-värde. Denna funktion testar alla modeller som är möjliga 

utifrån de ingående variablerna (Calcagno och de Mazancourt 2010). De oberoende variabler 

som ingick i den interaktionsfria modellen med lägst AIC-värde användes för att göra en ny 

analys med glmulti för att hitta den modell med interaktioner som hade lägst AIC-värde. En 

variabel ansågs vara signifikant vid p ≤ 0.05. 

 

 

3. Resultat 
 

För variabelselektionen gjordes en korrelationsmatris över Pearson korrelationskoefficienter 

mellan alla log-transformerade variabler (figur 3). Denna visar att de inbördes 

korrelationerna för isoleringsvariablerna var höga; från 0,66 för ’Isolering 1 km’ och 

’Isolering 3 km’, upp till 0,95 mellan ’Isolering 2 km’ och ’Isolering okänd 2 km’ (figur 3). 

Därmed sågs det som motiverat att göra skilda modeller för varje isoleringsmått för att hitta 

det mått som hade bäst förklarande förmåga. Även för måtten på mängd betesskador var de 

inbördes korrelationerna höga; från 0,76 till 0,93. Figur 3 visar även att antal betesskador per 

tall är den beroende variabel med högst genomsnittlig korrelation med de andra två beroende 

variablerna. Antalet betesskador per tall hade även oftare högre korrelation med de 
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oberoende variablerna än någon av de andra två beroende variablerna (figur 3). På grund av 

detta sågs antal betesskador per tall som det mått som lämpade sig bäst som oberoende 

variabel. Inga oberoende variabler utöver isoleringsgradsmåtten hade höga inbördes 

korrelationer (figur 3) och därmed användes alla i modellerna. 

 

 
Figur 3. Pearson korrelations-värden mellan alla variabler som användes för att undvika redundans. Alla variabler 

är log10-transformerade. 

 

De oberoende variabler som hade den ojämnaste fördelningen av mätvärden var grantäthet 

och beståndsareal (figur 4). De oberoende variablerna lövtäthet och tallmedelålder hade en 

relativt jämn fördelning av mätvärden längs hela observationsspannet (figur 4). Även för 

talltäthet var värdena jämnt utspridda längs hela intervallet av observerade värden. Utöver 

detta var det ingen variabel som hade ett väldigt snävt observationsspann. För gran- och 

lövtäthet var spannet från cirka 0 till över 2000 träd per hektar (figur 4) medan spannet för 

tall var mellan cirka 400 och 4000 träd per hektar. Figur 4 visar även att tallungskogar i alla 

åldrar från 3 till 12 år inventerades samt att bestånden hade en spridning från väldigt små 

bestånd (<1 hektar) till väldigt stora bestånd (>60 hektar). Med dessa gradienter för de 

oberoende variablerna bör datamaterialet vara tillräckligt för att eventuella förhållanden 

mellan variabler skulle upptäckas. 
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Figur 4. Gradienter för de icke log-transformerade oberoende variablerna och hur de förhåller sig till antal 

betesskador per tall. Då förhållandet mellan talltäthet och antal betesskador per tall var det omvända jämfört med 

värdet från den bästa modellen (jmf. figur 3 och tabell 3) inkluderas inte detta punktdiagram i figuren. 

 

Figur 5 visar att spannet av observerade värden för isoleringsgrad blev större ju större 

isoleringsbuffert som användes. Vid 1 km buffert var de flesta observationer koncentrerade 

kring 0–30 hektar och det största värdet var under 100 ha (figur 5). Vid 2 km buffert var 

observationerna jämnare fördelade längs hela gradienten än för 1 km buffert och 

observationsspannet var från cirka 0 hektar till över 200 hektar. Figur 5 visar även att vid 3 

km buffert var värdena jämnt fördelade längs hela gradienten av observationer och att 

spridningen mellan största isoleringsgrad till minsta var mellan cirka 0–300 hektar. Detta 

innebär att, i likhet med de andra oberoende variablerna, bör datamaterialet för 

isoleringsgrad vara tillräckligt för att upptäcka eventuella förhållanden mellan variabler.   

 

 
 



 

9 

 
 

Figur 5. Gradienter för de icke log-transformerade måtten på isoleringsgrad och hur de förhåller sig till antal 

betesskador per tall för de 29 tallungskogarna. Isoleringsgrad är mätt i hektar tallungskog inom respektive buffert. 

Observera att x-axeln är reverserad för att värden åt höger skall innebära en ökad isoleringsgrad. 
 

3.1 Modell 
Den isoleringsgrad som gav den modell med lägst AIC-värde var den isoleringsgrad som hade 

3 kilometers buffert och som tog hänsyn till de okända ungskogarna (tabell 1). Den gav ett 

AIC-värde på -7,3 medan isoleringsgraden med 3 kilometers buffert som ej tog hänsyn till de 

okända ytorna gav ett AIC-värde på -5,9. För båda dessa blev talltäthet, lövtäthet, 

tallmedelålder och isoleringsgrad de variabler som bäst predikterade antal betesskador per 

tall. Grantäthet och beståndsareal inkluderades ej av funktionen glmulti i någon av de 

modeller som resulterade i lägst AIC-värde (tabell 1).  
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Tabell 1. AIC-värde och formel för den modell utan interaktioner med lägst AIC-värde för varje isoleringsgrad. 

Ingångsvärden var betesskador per tall som en funktion av talltäthet, grantäthet, lövtäthet, tallmedelålder, 

beståndsareal och isoleringsgrad. Plustecken innebär att modellen tar hänsyn till de enskilda variablerna var för 

sig. De två isoleringsmått som genererade de modeller med lägst AIC-värden och därmed användes i vidare analys 

är markerade med fetstilt. 

Isoleringsvariabel AIC Modellformel 

Isolering 3km -5,9 Betesskador per tall ~ Talltäthet + Lövtäthet + Tallmedelålder + Isoleringsgrad 

Isolering 2km -0,6 Betesskador per tall ~ Talltäthet + Lövtäthet 

Isolering 1km -0,6 Betesskador per tall ~ Talltäthet + Lövtäthet 

Isolering okänd 3km -7,3 Betesskador per tall ~ Talltäthet + Lövtäthet + Tallmedelålder + Isoleringsgrad 

Isolering okänd 2km -0,6 Betesskador per tall ~ Talltäthet + Lövtäthet 

Isolering okänd 1km -0,6 Betesskador per tall ~ Talltäthet + Lövtäthet 

 

Därefter användes funktionen glmulti med interaktioner för de två isoleringsmått som 

resulterade i lägst AIC-värden för modellerna utan interaktioner (tabell 1). När interaktioner 

mellan de olika oberoende variablerna inkluderades i modellen blev det modellen med 

isoleringsmåttet ”Isolering okänd 3km” som bäst predikterade antalet betesskador per tall då 

variablerna grantäthet och areal uteslöts ur analysen (tabell 2). Denna modell hade ett AIC-

värde på -12,8 medan AIC-värdet för modellen med isoleringsmåttet som ej tog hänsyn till de 

okända ytorna var -7,9 (tabell 2).  

 
Tabell 2. AIC-värden för bästa modellen med interaktioner för de två isoleringsgradsmåtten med 3 kilometers 

buffert. Ingångsvärden var betesskador per tall som en funktion av talltäthet, lövtäthet, tallmedelålder och 

isoleringsgrad. Asterisk innebär att modellen tar hänsyn till effekten från de enskilda variablerna samt 

interaktionen mellan dem.  

Isoleringsvariabel AIC Modellformel 

Isolering 3km -7,9 Betesskador per tall ~ Talltäthet * Tallmedelålder + Isoleringsgrad * Lövtäthet 

Isolering okänd 3km -12,8 Betesskador per tall ~ Talltäthet * Tallmedelålder + Isoleringsgrad * Talltäthet 

 

Formeln för den multipel regressions-modell som gav lägst AIC-värde blev: 

 

𝑏𝑒𝑡𝑒𝑠𝑠𝑘𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑙𝑙 = 

−4,97 + 4,44(𝑇𝑎𝑙𝑙𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡) + 4,16(𝑇𝑎𝑙𝑙𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙å𝑙𝑑𝑒𝑟) − 1,24(𝐼𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑)

− 3,85(𝑇𝑎𝑙𝑙𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙å𝑙𝑑𝑒𝑟) + 1,00(𝑇𝑎𝑙𝑙𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝐼𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑) 

 

där talltätheten är i 
antal tallar per hektar

260
, tallmedelåldern i år och isoleringsgraden i (hektar 

tallungskog + hektar okänd ungskog inom 3 kilometers radie från beståndskanten) ∗ −1 och 

alla värden är log10-transformerade (tabell 3). Denna ekvation var signifikant (F5,23 = 15,77, p 

< 0,001), med ett 𝑅2-värde på 0,774 (tabell 3). Modellen visar att de variabler som hade en 

signifikant påverkan på antalet betesskador per tall var talltäthet (p = 0,014), tallmedelålder 

(p = 0,001) och isoleringsgrad (p = 0,009, tabell 3). Talltäthet och tallmedelålder hade en 

positiv påverkan på antalet betesskador per tall medan isoleringsgrad hade en negativ 

påverkan (tabell 3).  
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Tabell 3. Koefficientvärden, standard error (SE), t-värden och p-värden för de variabler som ingick i modellen 

med lägst AIC-värde. Formeln för modellen var antal betesskador per tall som en funktion av talltäthet, 

tallmedelålder och isoleringsgrad. Kolontecken innebär interaktionsterm.  

 Koefficient SE t-värde p-värde 

Intercept -4,97 1,51 - 3,3 0,003 

Talltäthet 4,44 1,67 2,66 0,014 

Tallmedelålder 4,16 1,11 3,75 0,001 

Isoleringsgrad -1,24 0,44 -2,83 0,009 

Talltäthet:Tallmedelålder -3,85 1,34 -2,88 0,008 

Talltäthet:Isoleringsgrad 1 0,48 2,07 0,050 

     

𝑅2 0,774    

F-värde(5, 23) 15,77    

p-värde <0,001    

 

Modellen med lägst AIC-värde gav även två signifikanta interaktioner (tabell 3). Den ena 

interaktionen visade att effekten från isoleringsgrad på antalet betesskador per tall var större 

ju högre talltätheten var (p = 0,05, figur 6). Den andra visade att tallmedelåldern hade en 

större effekt på antalet betesskador per tall ju lägre talltätheten var (p = 0,008, figur 6).  

 

 
Figur 6. Effekten av isoleringsgrad respektive effekten av tallålder på antalet betesskador per tall utifrån hur hög 

talltätheten är. Alla värden är log10-transformerade. Mörkgråa partier visar 95% konfidensintervall. Alla axlar är 

enhetslösa. 

 

 

4 Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 
Denna studie visar att tallungskogar blir mindre utsatta för betesskador ju mer isolerade de 

är från andra tallungskogar (p = 0,009, tabell 3). Detta innebär att risken för att tallungskog 

utsätts för stora mängder betesskador är lägre i isolerade områden med lite omgivande 

tallungskog än i områden med mycket. Dessutom visar denna studie, för första gången, att 

denna isolationseffekt är som störst vid höga talltätheter på beståndsnivå (p = 0,05, figur 6). 

Därmed kan nollhypotesen om att isoleringsgrad inte har någon påverkan på antalet 

betesskador per tall förkastas.  
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Förutom isoleringsgrad hade två faktorer ett signifikant samband med antalet betesskador 

per tall. Dessa faktorer var talltäthet (p = 0,014) och tallålder (p = 0,001, tabell 3). Till 

skillnad från isoleringsgrad hade de faktorerna ett positivt samband med betesintensiteten 

(mätt i antal betesskador per tall). Totalt förklarar dessa tre faktorer med interaktioner en 

väldigt hög andel (77,4%) av variationen i antalet betesskador per tall (p < 0,001, tabell 3).  

 

Något stöd för att beståndsstorlek har en påverkan på antalet betesskador per tall hittades 

inte (tabell 1). Därmed kan nollhypotesen om att beståndsstorlek inte har någon påverkan på 

antalet betesskador inte förkastas.  

 

4.2 Tolkning av resultat 
Det negativa sambandet mellan isoleringsgrad och antalet betesskador skulle kunna förklaras 

av att älgar undviker de områden där mängden föredragen föda är låg i förhållande till 

omgivande marker vilket därmed resulterar i att isolerade områden blir mindre betade. Att 

detta samband är svagare vid låga talltätheter skulle kunna förklaras av att älgarna i högre 

utsträckning väljer bort de bestånd där mängden föda är väldigt låg, oavsett isoleringsgrad, 

vilket resulterar i en mindre gradient av betesskador i områden med låg talltäthet – och 

därmed ett svagare samband, än i områden med hög talltäthet. Ett exempel med hypotetiska 

värden har gjorts för att försöka illustrera detta förhållande (figur 7). I likhet med denna 

studies resultat fann även Hörnberg (2001a) att isoleringsgrad har en negativ påverkan på 

betesskador.  

 
Figur 7. Hypotetiskt förhållande mellan isoleringsgrad, talltäthet, födomängd och betesintensitet som kan förklara 

interaktionen mellan isoleringsgrad och talltäthet. Storleken på bubblorna representerar mängden tillgänglig föda 

i området. Gråa bubblor indikerar att betesintensiteten är i proportion till födomängden och att en ökad 

födomängd leder till ökade betesskador. Vita bubblor indikerar att betesintensiteten är lägre än vad man kan 

förvänta sig utifrån födomängden. Observera att antalet gråa bubblor vid varje talltäthet visar storleken på 

gradienten av antal betesskador per tall utifrån isoleringsgrad. 

 

Något stöd för att beståndsareal påverkar betesintensiteten återfanns inte. Detta indikerar att 

en effekt av beståndsstorlek på mängden tallbetesskador antingen inte existerar eller är så 

pass liten att det ändå inte är något man behöver ta hänsyn till för att minimera mängden 

betesskador. Åtminstone inte inom beståndsstorlekarna 0–30 hektar då det var främst de 

beståndsstorlekarna som undersöktes i denna studie (figur 4). Detta resultat stämmer 

överens med resultatet från en tidigare studie som inte heller fann något stöd för att 

beståndsstorlek hade en effekt på antalet betesskador (Andrén och Angelstam 1993).  
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Det positiva sambandet mellan tallålder och antalet betesskador per tall var väntat då äldre 

tallar har haft längre tid på sig att ackumulera betesskador. Dock var effekten från tallålder 

större ju lägre talltätheten var (figur 6). Vad detta beror på är oklart, men då tätheten av föda 

ökar med både tallålder och talltäthet skulle detta mönster kunna förklaras av att älgar 

föredrar att beta i områden med en högre täthet av föda upp till en viss gräns, och efter den 

gränsen bidrar en ökad födomängd inte längre till en ökad mängd betesskador i samma 

utsträckning. Därmed blir det en tydligare gradient i mängden betesskador utifrån ålder vid 

låga talltätheter än vid höga. Precis som för isoleringsgrad skulle det alltså också innebära att 

älgarna betar mindre i de områden där mängden föda är väldigt låg. Ett exempel med 

hypotetiska värden har gjorts för att försöka illustrera detta förhållande mellan födomängd 

och betesintensitet utifrån talltäthet och tallmedelålder (figur 8). 

 
Figur 8. Hypotetiskt förhållande mellan tallmedelålder, talltäthet, födomängd och betesintensitet som kan 

förklara interaktionen mellan tallmedelålder och talltäthet. Storleken på bubblorna representerar mängden 

tillgänglig föda i beståndet. Gråa bubblor indikerar att betesintensiteten är i proportion till födomängden och att 

en ökad födomängd leder till ökade betesskador. Vita bubblor indikerar att betesintensiteten är lägre än vad man 

kan förvänta sig utifrån födomängden. Observera att antalet gråa bubblor vid varje talltäthet visar storleken på 

gradienten av antal betesskador per tall utifrån tallmedelålder.  

 

Denna studie visar också att även om talltätheten var negativt korrelerad med antal 

betesskador per tall (figur 3) så hade talltätheten, när man tar hänsyn till andra faktorer, en 

positiv inverkan på antalet betesskador per tall (tabell 3). Om det hade funnits en stark 

samvariation mellan de oberoende variablerna hade det kunnat vara förklaringen, men 

någon stark korrelation fanns inte (figur 3). Då den beroende variabeln, antal betesskador 

per tall, korrelerar bättre med andel betade skott än med antal betade skott (figur 3), så 

borde det vara bättre att jämföra resultatet från denna studie med de studier som hade just 

andel betade skott som beroende variabel än de som har antal betade skott som beroende 

variabel. De studier som undersökt sambandet mellan talltäthet och betesskador fann att 

andelen betesskadade skott var negativt korrelerat med talltätheten (Andrén och Angelstam 

1993, Bergkvist, Bergström och Wallgren 2014). Att detta går emot mina resultat skulle 

kunna bero på att studierna inte använt exakt samma beroende variabel, men det skulle 

också kunna bero på att denna studie, till skillnad från de tidigare, har tagit hänsyn till andra 

faktorer. Därmed kan det vara så att det är andra faktorer som förändras med förändrad 
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talltäthet som bidrar negativt till antalet betesskador per tall och orsakar förhållandet i figur 

3, medan talltätheten i sig bidrar positivt (tabell 3).  

 

Studien fann inte något stöd för att någon av faktorerna lövtäthet och grantäthet skulle ha 

någon inverkan på antalet betesskador per tall (tabell 3). Att varken lövtäthet eller grantäthet 

hade tillräcklig förklarande förmåga för att inkluderas i den slutgiltiga modellen var 

överraskande. Då observationsspannen för alla oberoende variabler var relativt stora och 

fördelningen av observationer längs hela gradienten av observationer var relativt jämna 

(figur 4, figur 5) borde en stor effekt ha upptäckts om det fanns någon. Lövtäthet 

inkluderades dock i de första sex modellerna som gjordes utan interaktioner (tabell 1) och 

även i den näst bästa modellen (tabell 2), så det är möjligt att det finns en liten av lövtäthet, 

men att den inte var tillräckligt stor för att den variabeln skulle inkluderas i den bästa 

modellen.  

 

En möjlig tolkning av resultatet är att det inte är specifikt mängden tallungskogar som styr 

betesskadorna, utan tillgången till av älg begärlig föda i förhållande till mängden begärlig 

föda i omgivningen. Att älgar inte betar i lika hög utsträckning i isolerade tallungskogar tyder 

på att den hellre vistas i områden där tillgången till begärlig föda är god i förhållande till 

omgivningen. Då älgar hellre betar viden, asp och rönn än vad den betar tall (Hörnberg 

2001b), borde man därför kunna minska betesintensiteten på de tallungskogar som är hårt 

utsatta för betesskador genom att öka tillgången på viden, asp och rönn i de områden där det 

är ont om tallungskogar. Detta skulle därmed kunna styra älgar till att vistas mer i marker 

där det är förhållandevis lite tallungskogar vilket skulle minska betestrycket på tallrika 

marker. Fler studier behövs för att undersöka om detta fungerar, men om det gör det är detta 

något som kräver koordination mellan flera markägare.  

 

4.3 Studiens representativitet och metodik 
Studien genomfördes inom ett begränsat område i mellersta Sverige, och hur väl dessa 

resultat kan replikeras i andra delar av Sverige och i andra länder är oklart. Dessutom 

överlappade buffertytorna delvis med varandra vilket gjorde att närliggande ytor i vissa fall 

hade liknande isoleringsgrad. För att säga något om hur generella dessa resultat är skulle 

denna studie behöva replikeras på andra platser och i större områden. För att räkna ut 

isoleringsgraden för den bästa modellen (Okänd isolering 3km) inkluderades ytor som 

avverkats nyligen och skogstypen var okänd. De okända ytorna var dock små i förhållande till 

de kända ytorna och bör inte haft någon stor påverkan på resultatet. Med framtida teknik 

kanske man kan använda satellitdata eller annan data för att genomföra liknande, mer 

storskaliga studier och slippa problemet med okända ytor.  

 

Tidigare studier har använt andel betade skott samt antal betade skott som beroende 

variabler för att undersöka älgbetesskador. I denna studie användes ett mått som ligger 

någonstans mittemellan, där antal betesskador mäts i förhållande till talltätheten. Detta mått 

hade dock en väldigt hög korrelation med både andel betesskadade träd samt totalt antal 

betesskador (figur 3). Vilket mått som är mest relevant för att säga något om hur stora 

problem älgbetesskadorna orsakar är osäkert. Säkerligen har fler mått än dessa använts 

tidigare, och kanske finns det ytterligare något mått som är bättre än de hittills använda. Att 

undersöka vilket mått som är bäst att använda för att se hur stora problem betesskadorna 

orsakar i skogsbruket är något som skulle kunna vara föremål för framtida studier.  

 

4.4 Slutsatser 
De faktorer som är viktigast för att prediktera antalet betesskador per tall är talltäthet, 

isoleringsgrad och tallmedelålder. Alla dessa faktorer har en signifikant påverkan på 
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betesintensiteten där talltäthet och tallmedelålder på beståndsnivå har en positiv påverkan 

medan isoleringsgrad har en negativ påverkan. För att minska betesskadorna inom 

skogsbruket bör man utifrån dessa resultat sträva efter ett landskap där tallungskogarna 

utgör en relativt liten del av skogsmarken. Då isoleringseffekten syns först vid det största 

isoleringsmåttet (tabell 1), vilket motsvarar ytor på cirka 3000 hektar, är detta något som 

kräver koordination mellan flera markägare för att kunna uppnås. Då beståndsstorleken inte 

verkar ha någon effekt på betesintensiteten är denna isoleringseffekt något som både privata 

skogsägare och stora skogsbolag kan gynnas av att ta koordinerad hänsyn till.   

 

Av de hypoteser som formulerades kan nollhypotesen om att beståndsareal inte har någon 

påverkan på antal betesskador per tall ej förkastas medan nollhypotesen om att 

isoleringsgrad inte har någon påverkan på antalet betesskador per tall kan förkastas.  
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