
 

Kandidatexamensarbete biologi 15hp 

Biologi- och geovetenskapsprogrammet 180hp 
 Vt 2020 

Vad påverkar betestrycket 

av älg? 

En statistisk analys av ÄBIN-data av älgars 

betestryck på tall längs väg E4 i Norrland med 

fokus på viltstängsel och träslagssammansättning  
Alexander Persson 

  

 



 
 

Browsing damage on pine by moose populations along 

highway E4 in northeast Sweden. Relations to road 

barrier, fencing, and tree species composition. 
Alexander Persson 

Abstract 
The Swedish forest is valuable from many different perspectives in the form of forestry, climate 

change, biodiversity, and recreation. In order to utilize the forest and meet all needs, it is 

important to investigate potential factors affecting the growth of the forest. The aim of this 

study was therefore to investigate how road barriers in the form of fencing can affect browsing 

on pine along highway E4 in northeast Sweden. In addition, tree density, tree species 

composition, area of young forest, ground vegetation, and interactions between these different 

factors were investigated. The study is based on data from the moose-grazing-on-pine 

inventory (ÄBIN) carried out by the Swedish Forest Agency between 2015-2019. The data were 

analysed in a multiple regression analysis. Results showed that road fencing have some effect 

on moose grazing on pine and that tree density, tree species composition and the amount of 

young forest also affect the amount of grazing damage on pine. Higher densities of pine, spruce 

and birch can lower the proportion of damaged pines. Hence, in order to reduce the browsing 

damage on pine, forest owners should increase the tree densities and the diversity of tree 

species in young forests, thereby creating more heterogenous forests that can benefit forestry, 

biodiversity, recreation and to decrease climate change. 
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Förord 
 

Det har varit väldig lärorikt och givande att skriva detta arbete. Det har under vissa stunder 

varit väldigt kämpigt. Det kämpigaste har varit att lära sig ett helt nytt statistikprogram och 

nya sätta att tolka resultat. Jag vill börja med att tacka min handledare Micael Jonsson. Det 

var tillsammans med honom som ämnesvalet kom på tal och utarbetades. Han har också varit 

till stor hjälp i arbetet med statistiken och skrivprocessen. Jag vill också tacka Christer Kalén 

på Skogsstyrelsen för hans hjälp i början av arbetet med sammanställning och 

tillhandahållandet av data från ÄBIN. 
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1 Inledning  
 

1.1Bakgrund 
Den svenska skogen är värdefull ur flera aspekter och det svenska skogsbruket är en 
miljardindustri som 2018 hade ett exportvärde på 145 miljarder kronor, vilket utgör 9–12 % 
av svensk industris totala omsättning (Skogsindustrierna 2019a). Sverige är en av världens 
största exportörer av sågat trä, massa och papper (Skogsindustrierna 2019b). När efterfrågan 
på mer ”klimatsmarta” produkter väntas öka, stiger skogens ekonomiska värde ytterligare. 
Skogen har även en viktig roll i hantering av halten koldioxid i atmosfären då det binds ca 140 
miljoner ton koldioxid i den svenska skogen varje år (Skogsindustrierna 2019c). Skogen är 
också en plats för rekreation och nöje. Friluftsliv, jakt, svamp- och bärplockning lockar många 
människor och verksamheter till skogen året runt. Till sist är skogen en viktig plats för den 
biologiska mångfalden och utav 4000 rödlistade arter är 2000 kopplade till skogens ekosystem 
(Larsson et al. 2011). 
 
Det finns uppskattningsvis ca 300 000 älgar i Sverige, vilket gör den svenska älgstammen till 
den tätaste i världen (Wallgren 2016), även om den egentliga älgstammens exakta storlek är 
svår att beräkna (Olsson 2019). En tät älgstam för med sig både negativa och positiva aspekter. 
Exempelvis sker det årligen omkring 5500 trafikolyckor i Sverige där älg är inblandad 
(Nationella viltolycksrådet 2020). Betesskador från hjortdjur uppskattas kosta samhället flera 
miljarder i uteblivet förädlingsvärde (Glöde, Bergström och Pettersson 2004; Bergquist, Kalén 
och Karlsson 2019). Ett högt betestryck skulle också kunna ge konsekvenser för kolinlagringen 
i skogen eftersom tillväxthastighet minskar eller stannar av när ett träd betas. I norra Sverige 
är det älg som står för majoriteten av skadorna eftersom övriga hjortdjur förekommer i lägre 
tätheter där (Jägarförbundet 2017). Jakt och framförallt jakt på älg, är ett stort intresse för 
många samtidigt som jakten tillför både rekreation och viltkött (Boman och Mattsson 2012; 
Mattsson, Boman och Ezeblio 2014; Olsson 2015). Det finns motsättningar mellan jägare och 
skogsägare om hur mycket älg som ska finnas i skogen (Kalén et al. 2019; Sköld och Nilsson 
2019). Skogsindustrin vill se en högre avskjutning och minskad älgstam (Dammberg 2018), 
eftersom betesskador orsakade av älg ger konsekvenser för skogsindustrin genom ekonomiska 
förluster (Glöde, Bergström och Pettersson 2004; Bergquist, Kalén och Karlsson 2019). 
Jägarna vill däremot ha en stor och livskraftig älgpopulation med hög återväxt och många 
skottillfällen (Ligné och Rydholm 2019). 
 
Betesskadorna har ökat de senaste åren (Bergquist, Kalén och Karlsson 2019), trots att 
älgstammen har minskat sett till avskjutnings- och observationsstatistik (Viltdata 2020). Det 
kan indikera att andra faktorer kan spela roll för betestrycket. Dessa faktorer kan vara ökad 
hjort- och rådjursstam (Svensson och Jernberg 2017), minskad tillgång till lövträd, ökad 
förekomst av ung tall till följd av trakthyggesbruk samt fragmentering och avgränsning av 
landskapet som kan påverka älgars rörelsemönster (Helldin, Seiler och Olsson 2010).  
 

1.1.1 Faktorer som kan påverka betestrycket 

Älgens val av föda och vandringsmönster är välstuderat, både hur födan och rörelsemönstret 
ser ut sommar- och vintertid. Under vinterhalvåret äter en genomsnittlig älg 8–15 kilo föda 
per dygn mätt i våtvikt (Persson, Danell och Bergström 2000). Av trädslagen består födan 
främst av björk (Betula spp.), rönn (Sorbus aucuparia), vide (Salix spp.), asp (Populus 
tremula) och tall (Pinus sylvestris), där asp, vide, rönn och björk är de trädslag som föredras 
(Lundberg, Åström och Danell 1990; Bergqvist et al. 2018). Vid brist på lövträd väljer älgen 
företrädesvis tall (Hörnberg 2001), som vanligtvis utgör ca 30 % av födan (Milligan och 
Koricheva 2013). En ökad älgtäthet och dominerande skogstyp är de faktorer som visats 
påverka betestrycket på tall mest (Vyšínová 2010; Milligan och Koricheva 2013; Bergqvist, 
Bergström och Wallgren 2014). En ökad täthet av tall i beståndet är en faktor som ökar 
betestrycket (Ball och Dahlgren 2002; Bergkvist, Bergström och Wallgren 2014). Ett ökat antal 
trädslag i beståndet tenderar också att öka betestrycket på tall, men även på beståndet som 
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helhet (Vyšínová 2010; Milligan och Koricheva 2013). Det ökade betestrycket kan förklaras av 
att ju mer föda det finns i ett område till att börja med, desto längre tenderar älgen att 
uppehålla sig i det området, vilket leder till fler skador. Det är mer optimalt för älgen att stanna 
där det finns mycket föda eftersom det enligt teorin om optimal födosökning (optimal foraging 
theory) är mer energieffektivt (Milligan och Koricheva 2013; Bergqvist et al. 2018).  
 
I kustnära områden i norra Sverige vandrar älgar i snitt 20 km mellan sommar- och vinterbete 
(Ball et al. 2001; Helldin et al. 2007). Älgar i inlandet och i fjällnära områden vandrar däremot 
i snitt 100 km mellan sommar- och vinterbete (Brunnefeld et al. 2011). Helldin et al. (2007) 
gjorde en översikt över flera studier som undersökt vandringsmönster för älg och fann att 
vandringsbenägenheten ökade med snödjupet. Djup snö kan försvåra älgens möjligheter att 
finna föda och försvåra framkomligheten. Längs det svenska allmänna vägnätet finns det idag 
ca 800 mil viltstängsel och Trafikverket planerar att utöka omfattningen (Trafikverket 2019).  
Stängslens inverkan på vandringsmönster har också undersökts och Helldin et al. (2007) fann 
att antalet passager av älg minskade med 70 % vid de sträckor som viltstängsel uppfördes. De 
flesta älgar vände och passerade inte vägen alls och en del följde stängslet till dess slut och 
passerade där. Finns det viltstängsel tenderar det att ske fler passager vid öppningar som 
viltpassager, korsningar och broar (Helldin et al. 2007).  
 
Det kan finnas ett ökat flöde av älg intill stora vägar som kan bero på en barriäreffekt (Helldin 
et al. 2007; Ball och Dahlgren 2002). Stora vägar med eller utan stängsel har visats ge ett ökat 
betestryck närmare vägen, med det högsta betestrycket inom 3 kilometer från vägen (Ball och 
Dahlgren 2002). Mathisen et al. (2018) fann dock ett högre betestryck i området 120-380m 
från en väg jämfört med 20-100m. Storleken och flödet av trafik på en väg kan avgöra hur stor 
barriärsverkan den får, eftersom hjortdjur tenderar att undvika direkt kontakt med, och 
framförallt att korsa, större och mer trafikerade vägar (Helldin, Seiler och Olsson 2010). 
Viltstängsel stoppar inte alltid älgar utan ibland forcerar eller hoppar de över viltstängslen 
(Helldin et al. 2007). Således kan det vara möjligt att det inte är stängslet i sig utan storleken 
på vägen och trafikmängden som kan avgöra om det blir en uppsamlande barriär eller inte. 
Kunskapen kring hur viltstängsel och stora vägar specifikt kan påverka betestrycket är 
bristfällig. För att utveckla ett hållbart skogsbruk som gynnar skogsägaren, den biologiska 
mångfalden och motverkar klimatförändringar är det av vikt att undersöka faktorer som kan 
påverka hur skogen växer.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att undersöka om viltstängsel och stora vägar kan påverka betestrycket 
på unga tallar i nära anslutning, med E:4:an och dess viltstängsel som barriär. Det kommer 
också undersökas om det finns några skillnader i betestryck öster och väster om E:4:an. 
Kunskaper kring hur barriärer kan påverka betestrycket kan vara av intresse för skogsägare 
vid planering och skötandet av skogen. För att undersöka syftet har två frågeställningar 
formulerats:  
 
1. Har viltstängsel och stora vägar en barriäreffekt som kan leda till ökat betestryck intill 

vägen och stängslet? 
2. Har väg E4 någon barriäreffekt som påverkar betestrycket öster och väster om vägen? 
 
Utifrån frågeställningarna har tre hypoteser utformats:  
 
H1 0: Det generella betestrycket på tall minskar inte med ökat avstånd från viltstängsel  

H1 1: Det generella betestrycket på tall minskar med ökat avstånd från viltstängsel  

H2 0: det är inget högre betestryck på östra sidan om väg E4 ovanför Limes Norrlandicus  

H2 1: det är ett högre betestryck på östra sidan om väg E4 ovanför Limes Norrlandicus 

H3 0: det är inget ökat betestryck intill viltpassager (stängselfria partier) längs E:4:an 

H3 1: det är ett ökat betestryck intill viltpassager längs E:4:an 
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2 Metod 
 

2.1 Älgbetesinventeringen (ÄBIN) 
Älgbetesinventeringen är en inventering i produktiv (tillväxt på 1 m3/ha/år) ungskog (1–4 
meter höjd) och syftet är att göra en statistisk skattning över andelen betesskadade tallar inom 
ett givet inventeringsområde. Metoden har varit i bruk sedan år 2000 och anses vara en 
kvalitetssäkrad statistisk metod för att uppskatta just andelen betesskadade tallar (Kjellander 
2007). Stickprov slumpas ut i olika älgförvaltningsområden i främst norra delen av Sverige och 
utgör grunden för skadenivån för området som helhet. Det är tre typer av stamskador som i 
första hand inventeras, toppskottsbete, stambrott och barkgnag. Stickproven är 45 
kvadratkilometersrutor som slumpas ut i det angivna området. 
 

 
Figur 1 Älgförvaltningsområde som inventeras delas in i rutor på 1 km2 som slumpas ut som stickprov. (Rolander, 
Kalén och Bergquist u.å.) 

 

Alla ungskogar i varje ruta lokaliseras, markeras och arean för varje ungskogsbestånd inom 
rutan beräknas. I varje ungskogsbestånd skattas andelen tall, gran, björk och övriga trädslag. 
Beroende på storleken på ungskogsbeståndet tilldelas varje bestånd 1–15 provytor som 
inventeras. Varje provyta har en radie på 3,5 meter. I varje provyta registreras de två högsta 
barrträden och därefter räknas alla trädstammar (tall, gran och björk) som är lika höga eller 
högre än halva medelhöjden av de två högsta barrträden. Rönn, asp, sälg och ek (RASE) räknas 
som en egen kategori där statusen för gruppen anges. Status för RASE anges i fyra olika klasser; 
gynnsam (högsta RASE är över halva medelhöjden av de två högsta barrträden på provytan), 
ogynnsam obetad (högsta RASE är lägre än halva medelhöjden av barrträden på provytan och 
bär inga spår av betning), ogynnsam betad (högsta RASE är lägre än halva medelhöjden av 
barrträden på provytan men bär spår av betning) och saknas (det finns ingen RASE på 
provytan). Alla stamskador från hjortdjur på tall registreras samt vegetationsklass (lingon-, 
blåbär- eller grästyp) i markskiktet (Rolander, Kalén och Bergquist u.å.). ÄBIN räknar således 
bara skador på stammen, inklusive toppskott, på tall. En tall kan bära spår av bete på 
sidogrenar utan att det registreras. 
 
En aspekt att beakta vid användandet av data från ÄBIN är att betesskadorna kan variera inom 
samma område från år till år. Anledningar till variationen kan bero på flera olika orsaker. 
Skillnader i framförallt väder och snödjup kan ha stor betydelse för andelen skador på ett sätt 
som är svårt att förutse eller beskriva. Älgstammens storlek och fodermängden kan också 
variera inom områden och år (Skogsstyrelsen 2019). Tillgänglig fodermängd är beroende av 
avverkning och därmed skapandet av nya kalhyggen där fler hyggen inom ett begränsat 
område kan ge mer foder i form av ris och buskar.  
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2.2 Förberedelse av data 
Väg E4 är en av Sveriges mest trafikerade vägar och löper från Helsingborg i söder till 

Haparanda i norr. Den är stängslad i stort sett hela vägen och delar Sverige i två delar, öst och 

väst, vilket kan orsaka spridnings- och fria rörelseproblem för älgar och andra djur. Älgar i 

norra Sverige som befinner sig öster om E:4an befinner sig till exempel på ett mer avgränsat 

område mellan vägen och havet.  

 

Ett totalt antal av 3485 punkter, i form av kvadratkilometersrutor med uppskattade värden 

baserade på stickprov från ÄBIN-inventeringen, erhölls från Skogsstyrelsen. Samtliga rutor 

användes till analysen, även rutor med noll tall, eftersom det kan vara av intresse att se vilka 

variabler som finns eller inte finns tillsammans med tall. Rutorna är fördelade på den östra 

sidan av Sverige över ett geografiskt område om ca 60 km från kusten från Gävle län upp till 

Norrbottens län (figur 2).   

 
Figur 2 Undersökningsområdet (skuggat) i Sverige som rutorna var fördelade inom. 

 

Varje ruta innehöll följande information; inventeringsår, koordinater (SWEREF 99 TM), 

vegetationsklass (lingon(L), blåbär(B) och gräs(G)), status för RASE, antal stammar av tall, 

björk, gran och övriga trädslag per hektar, antal hektar ungskog och andel skadade tallar per 

kvadratkilometerruta (tabell 1). Alla data är baserade på stickprov från varje 

kvadratkilometerruta och andelen skadade tallar är ett medeltal från de skattningarna.  

 
Tabell 1 Variabler som används i undersökningen och i vilka enheter de är angivna i för varje enskild 
kvadratkilometerruta. 

Variabel Mätmetod/mätenhet 

Koordinater SWEREF 99 TM 

Inventeringsår År 

Vegetationsklass Antal provytor inom kilometerrutan med 
respektive klass 

Status för RASE Antal provytor inom kilometerrutan med 
respektive klass 

Tall, gran och björk Antal stammar per hektar 

Övriga trädslag Antal stammar per hektar 

Andel skadade 
tallstammar 

Procent 

Ungskog Total area i hektar 

Distans till väg E4 Meter 

Distans till viltstängsel Meter 
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Data för viltstängsel längs väg E4 hämtades från Trafikverkets öppna databas (Lastkajen 5.11) 

(Trafikverket 2020). Varje rutas avstånd i meter till väg E4 och viltstängsel längs den, samt 

uppdelning av punkterna i öst och väst om väg E4 togs fram med hjälp av ArcMap 10.5.1 (ESRI 

2017). Avståndet till viltstängsel och E:4:an är många gånger lika men det skiljer sig åt på de 

ställen där det är stängselfria partier, eller ställen där stängslet inte helt följer vägen. För att få 

de rutor som var inom stängselfria partier valdes de ut manuellt i ArcMap med kriteriet att de 

får vara högst 500m från väg E4 och högst 500m från viltstängslets ände. Enligt Helldin et al. 

(2007) följer många älgar stängslen och passerar vägen vid stängslens slut där det finns en 

öppning, medan Mathiesen et al. (2018) funnit att betestrycket är som högst upp till 380m från 

en väg. Avgränsningen på högst 500m visade sig begränsa datamaterialet för mycket och 

därför gjordes ingen separat analys för betestrycket intill viltpassager.  

 

Variabeln ”andel skadade tallar” var ej normalfördelad när den plottades i histogram och qq-

plot. Fördelningen var negativ binomial och eftersom enheten är i procent användes arcsin-

transformering för att uppnå en normalfördelning (Degerman, Pettersson och Sers 2012). 

Arcsin-transformeringen gjorde dock inte variabeln ”andelen skadade tallar” märkbart mer 

normalfördelad. Eftersom datasetet var stort och multipel regressionsanalys anses vara en 

robust metod, som kan ge pålitliga resultat i analyser på data som inte riktigt uppnår 

normalfördelning, genomfördes analysen trots ej normalfördelade data. Dessutom gjordes en 

binomial regressionsanalys för sannolikheten för betesskada på samma dataset. Det för att 

kunna jämföra resultaten mellan modellerna och på så vis förstärka resultaten i den multipla 

regressionsanalysen.  

 

2.3 Statistisk analys 

För att undersöka frågeställningarna och hypoteserna användes multipel regressionsanalys i 

programmet RStudio 1.2.5033 (Rstudio Inc. 2019). Den beroende faktorn var andel skadade 

tallar och de oberoende faktorerna var inventeringsår, vegetationsklass gräs, vegetationsklass 

blåbär, vegetationsklass lingon, RASE gynnsam, RASE ogynnsam, RASE ogynnsam betad, 

RASE saknas, tallstammar per hektar, björkstammar per hektar, granstammar per hektar, 

övriga trädstammar per hektar, ungskogs area i hektar, distans till E4 (dist. E4), distans till 

viltstängsel (dist. V.S.) och öst/väst om E4. Avstånden mellan en ruta och viltstängsel och 

samma ruta och väg E4 kan skilja sig åt vid stängselfria partier, där avståndet från en ruta till 

viltstängsel oftast är längre än till väg E4. Finns det viltstängsel är avstånden oftast lika. De 

oberoende faktorerna, utöver dist. V.S. och dist. E4, är med som kovariater för att möjliggöra 

analyser av effekten av avstånd från viltstängsel och väg i sig, givet att allt annat är kontrollerat 

för. I modellen inkluderades även interaktioner mellan tall/ha, björk/ha, gran/ha och ungskog 

samt interaktioner mellan dist. V.S. och öst/väst och dist. E4 och öst/väst. Interaktionerna är 

av intresse eftersom de kan utvärdera hur de olika variablerna, i förhållande till varandra, kan 

påverka betestrycket. I modellen betyder ”+” att programmet analyserar faktorn enskilt och 

”*” att programmet analyserar faktorn enskilt och i interaktion med en annan faktor. Är det 

flera faktorer med ”*” mellan sig i följd gör programmet flervägsinteraktioner för de faktorerna 

också.  

Den ursprungliga modellen för regressionsanalysen, som hädanefter kallas modell 1, blev 

följande:  

 

Modell 1 = Tallskada ~ tall/ha*gran/ha*björk/ha*ungskog + övriga/ha + RASE gyn. + 

RASE ogyn. Obet. + RASE ogyn. Bet. RASE sakn. + veg. klass B. + veg. klass L. + veg. klass 

G. + dist. E4*öst/väst + dist. V.S.*öst/väst + inventeringsår 
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För att undersöka viltstängslet eventuella inverkan på betestrycket närmast väg E4 och 

viltstängsel skapades fyra undergrupper, två med alla rutor högst 500m från viltstängsel och 

väg E4, och två med alla rutor högst 3 km från viltstängsel och väg E4, med funktionen ”subset” 

i RStudio. Avstånden på 500m och 3 km valdes eftersom tidigare studier har visat att 

betestrycket har varit som högst vid <380m (Mathisen et al. 2018) och <3km (Ball och 

Dahlgren 2002) från viltstängsel. Dessa undergrupper visade sig begränsa datamaterialet för 

mycket och därför gjordes analysen på data som inte var begränsat i avståndet från 

viltstängslet och väg E4.  

 

För den binomiala regressionsanalysen skapades en ny variabel utifrån ”andelen skadade 

tallar” där rutan blev benämnd ”betad” om den hade över noll andel skadade tallar och ”inte 

betad” om andelen skadade tallar var noll. Variabeln benämndes ”Skada” och blev den 

beroende faktorn i modellen. Även denna variabel är icke normalfördelad, men analysen 

tillåter det om tillägget ”family =binomial” är med i modellen. Det begränsar resultatet av 

modellen till att bara visa sannolikheten för betesskada. De oberoende faktorerna var samma 

som i modell 1.  

Den ursprungliga modellen för den binomiala regressionsanalysen, som hädanefter kallas 

modell 2, blev följande:  

 

Modell 2 = Skada ~ tall/ha*gran/ha* björk/ha*ungskog + övriga/ha + RASE gyn. + RASE 

ogyn. Obet. + RASE ogyn. Bet. RASE sakn. + veg. klass B. + veg. klass L. + veg. klass G. + 

dist. E4*öst/väst + dist. V.S.*öst/väst + inventeringsår 

 

Modell 1 och 2 är analyserade på ÄBIN-data i den form som den är presenterad. Dock kan det 

finnas intresse i att titta på hur många friska, eller obetade tallar, det finns i ett bestånd, 

eftersom det är det som kan vara mest intressant för skogsägaren (Holm, S-O. muntlig 

kommentar). Därför gjordes en undersökning där de olika oberoende variablerna testades mot 

antalet obetade tallar per kvadratkilometerruta. För att få fram antalet obetade tallar/ha 

multiplicerades andelen betesskadade tallar med antalet tallstammar/ha. Därefter 

subtraherades antalet skadade tallstammar/ha från det totala antalet tallstammar/ha för att få 

fram antalet obetade tallstammar/ha för varje kvadratkilometerruta. En avgränsning blev att 

enbart inkludera de rutor som innehöll tall, eftersom intresset låg i att undersöka antalet 

obetade tallar. Avgränsningen nära halverade materialet och det ansågs tillräckligt för att 

kunna genomgå analys. Variabeln ”obetade tallar” som blir den beroende variabeln var ej helt 

normalfördelad. En log10-transformering gjorde att det blev en bra normalfördelning. De 

oberoende variablerna är samma som i modell 1 och 2.  

Den ursprungliga modellen, för den multipla regressionsanalysen för antalet obetade tallar, 

som hädanefter kallas modell 3 blev följande:  

 

Modell 3 = Obetade tallar ~ tall/ha*gran/ha* björk/ha*ungskog + övriga/ha + RASE gyn. 

+ RASE ogyn. Obet. + RASE ogyn. Bet. RASE sakn. + veg. klass B. + veg. klass L. + veg. 

klass G. + dist. E4*öst/väst + dist. V.S.*öst/väst + inventeringsår 

 

För att få fram den modell med de variabler som bäst predikterade andelen betesskador på tall 

(modell 1), sannolikheten för betesskada på tall (modell 2) och antalet obetade tallar (modell 

3) användes Akaike’s information criterion (AIC). Den ursprungliga modellen testades och AIC 

värdet togs fram. Därefter plockades den variabel eller interaktion som fick högst p-värde bort 

från modellen och den testades igen och ett nytt AIC-värde togs fram. Denna procedur 

upprepades till dess att AIC-värdet inte längre sjönk eller till dess att någon variabel eller 

interaktion inte längre kunde plockas bort på grund av att det skulle ta bort något som hade 
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signifikans. En variabel ansågs vara signifikant vid p <0,05. De variabler som fanns med i 

originalmodellen men inte i den slutgiltiga bidrar inte till att förklara variationen i den 

beroende variabeln på ett signifikant sätt. 

 

 

3 Resultat 
 

Totalt var det 1161 av de 3485 analyserade rutorna som var betesskadade. Av de 1161 rutorna 

var det överlägset flest rutor som hade <10% skadade tallar (figur 2).  

 
Figur 3. Antal rutor med andelen skadade tallar i grupper om 10%, för rutor som hade skador och totalt för alla år. 

 

3.1 Modell 1 
För modell 1 blev den modell som fick lägst AIC-värde följande:  

 

Tallskada ~ tall/ha * gran/ha+ tall/ha * björk/ha + gran/ha*björk/ha + tall/ha*ungskog + 

björk/ha * ungskog + tall/ha * björk/ha * ungskog + övriga/ha + RASE ogyn. Obet. + RASE 

ogyn. Bet. +dist. V.S.*öst/väst + inventeringsår 

 

Avståndet till viltstängsel har en signifikant inverkan på skadorna på tall, där ett ökat avstånd 

ger färre skador (tabell 2). Antalet stammar per hektar av tall, gran och björk, arean ungskog 

är de enskilda variablerna som har starkast signifikansnivå (tabell 2). Samtliga har ett positivt 

t-värde vilket indikerar att ju fler stammar av de olika trädslagen, eller ju större area med 

ungskog, desto större andel av tallarna blir betesskadade. En ogynnsam och obetad status för 

RASE har också signifikant påverkan på andelen betesskadade tallar. Ett negativt t-värde 

indikerar att ju mindre förekomst av ogynnsam och obetade RASE det finns desto mer skador 

på tall blir det (tabell 2). Avståndet till väg E4 påverkar inte andelen betesskadade tallar. Det 

var ingen signifikant skillnad i andelen betesskador mellan östra och västra sidan av väg E4 

(tabell 2).  
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Tabell 2. Resultatredovisning för multipel regressionsanalys av slutgiltiga modellen för modell 1 med enskilda 
variabler och interaktioner, t-värde, p-värde och signifikansnivå. Signifikansnivåer *=p<0,05, **=p<0,01 och 
***=p<0,001. 

Variabel/interaktion t-värde p-värde Signifikans 
Tall/ha 9,466 <0,001 *** 

Gran/ha 12,175 <0,001 *** 
Björk/ha 7,125 <0,001 *** 

Ungskog(ha) 3,910 <0,001 *** 
Dist. V.S.  -1,991 0,046 * 
Öst/väst -1,149 0,250  

Inventeringsår 5,187 <0,001 *** 
RASE ogyn. Obet. -2,998 0,002 ** 
RASE ogyn. Bet. 1,846 0,064  

Tall/ha x gran/ha -5,716 <0,001 *** 
Tall/ha x björk/ha -4,093 <0,001 *** 

Gran/ha x björk/ha -5,123 <0,001 *** 
Tall/ha x ungskog(ha) -3,920 <0,001 *** 

Björk/ha x ungskog(ha) -2,083 0,037 * 
Dist V.S. x Öst/väst 2,184 0,029 * 

Tall/ha x gran/ha x björk/ha 2,994 0,002 ** 
Tall/ha x björk/ha x ungskog(ha) 2,086 0,037 * 

 

Avståndet till viltstängsel skiljer sig mellan östra och västra sidan av väg E4 i hur det påverkar 

andelen betade tallar. Medan det finns en svag ökning av betesskador med ökat avstånd från 

viltstängsel på västra sidan, minskar andelen skadade tallar kraftigt med ökat avstånd från 

viltstängsel på östra sidan (figur 3). Förhållandet gäller bara upp till 25000m från viltstängsel 

på östra sidan eftersom det finns inga punkter bortom det avståndet på den sidan om E:4:an.  

 
Figur 4. Andelen skadade tallar längs avstånd från viltstängsel på östra och västra sidan av väg E4. 

 

Andelen betesskador ökar med ökad täthet av tall (figur 5 A-C). Ökningen blir kraftigare om 

förekomsten av björk (figur 5 A), gran (figur 5 B) eller ungskog (figur 5 C) är låg än om 

förekomsten av dessa är hög. Betesskadorna på tall ökar också med ökad täthet av gran och 

björk (figur 5 D och E). Med ökad täthet av gran blir ökningen av betesskador på tall lägre med 

hög förekomst av björk och kraftigare om björk är ovanlig (figur 5 D). Andelen betesskador 

ökar med ökad täthet av björk och ökningen är inte lika kraftig om det finns mycket ungskog 

jämfört med om det finns lite ungskog (figur 5 E).  
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Figur 5. Interaktionsdiagram. Andelen betade tallar i förhållande till förekomst av olika trädslag och ungskog. Mean 
(medelvärdet) visar förhållandet mellan x (variabel) och y (andelen skadade tallar), +1SD visar förhållandet om det 
finns mycket av variabel z (interaktionsvariabeln till höger i varje panel) och -1SD visar förhållandet om det finns 
lite av variabel z. Variabeln ”skadade tallar (%)” är arcsin transformerad. 

 

3.2 Modell 2 
Den slutgiltiga modellen av modell 2 som fick lägst AIC-värde blev enligt följande:  

 

Skada ~ tall/ha * gran/ha * björk/ha * ungskog + övrigt/ha + Dist. V.S. * öst/väst + Dist. 
E4 * öst/väst + inventeringsår + RASE gyn. + RASE ogyn. Obet. + RASE ogyn. Bet. + RASE 

saknas 
 
Det finns en skillnad mellan öst och väst i sannolikheten för betesskada, med en högre 
sannolikhet för betesskada på den östra sidan av E:4:an. Sannolikheten för att det ska bli 
betesskador blir högre med ökad täthet av tall, gran och björk per hektar samt ökad areal av 
ungskog (tabell 3). Förekomsten och icke förekomsten av RASE ökar sannolikheten för skada 
(tabell 3). Det fanns ingen signifikant effekt av avståndet till viltstängsel eller väg E:4 på 
sannolikheten för betesskada.    
 
 
 
 
 
 

A B

 

E 

C D 
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Tabell 3 Resultatredovisning för multipel regressionsanalys av slutgiltiga modellen för modell 2 med enskilda 
variabler och interaktioner, t-värde, p-värde och signifikansnivå. Signifikansnivåer *=p<0,05, **=p<0,01 och 
***=p<0,001. 

Variabel/interaktion t-värde p-värde Signifikans 
Tall/ha 14,191 <0,001 *** 

Gran/ha 8,205 <0,001 *** 
Björk/ha 6,268 <0,001 *** 

Ungskog(ha) 6,159 <0,001 *** 
Övrigt/ha -1,576 0,115  
Dist. V.S.  -1,680 0,093  
Öst/väst -2,022 0,043 * 
Dist. E4 1,518 0,128  

Inventeringsår 5,179 <0,001 *** 
RASE gyn. 3,751 <0,001 *** 

RASE ogyn. Obet. 2,426 0,015 * 
RASE ogyn. Bet. 7,452 <0,001 *** 

RASE saknas 6,111 <0,001 *** 
Tall/ha x gran/ha -4,239 <0,001 *** 
Tall/ha x björk/ha -4,628 <0,001 *** 

Gran/ha x björk/ha -4,454 <0,001 *** 
Tall/ha x ungskog(ha) -7,803 <0,001 *** 

Gran/ha x ungskog(ha) -6,618 <0,001 *** 
Björk/ha x ungskog(ha) -4,378 <0,001 *** 

Dist V.S. x Öst/väst 1,737 0,082  
Dist E4 x Öst/väst -1,564 0,117  

Tall/ha x gran/ha x björk/ha 2,488 0,012 * 
Tall/ha x gran/ha x ungskog(ha) 5,087 <0,001 *** 
Tall/ha x björk/ha x ungskog(ha) 3,793 <0,001 *** 

Gran/ha x björk/ha x ungskog(ha) 3,766 <0,001 *** 
Tall/ha x gran/ha x björk/ha x ungskog(ha) -2,011 0,044 * 

 

För de signifikanta interaktionerna är sannolikheten för skada 100% när det finns över 5000 

tallstammar/ha, oavsett hur mycket eller lite gran och björk det finns, eller hur stor area 

ungskog det finns i beståndet (figur 6 A-C). Det är dock mest sannolikt att förekomst av skada 

innebär en relativt låg andel skadade tallar (figur 3).  

 

Vid lägre täthet av tall (<5000 stammar/ha) minskar sannolikheten för betesskador och den 

minskar snabbare vid låg förekomst av björk (figur 6 A), ungskog (figur 6 B) och gran (figur 6 

C). Figur 6 D visar att sannolikheten för betesskada minskar med ökad täthet av björk, om den 

ökade tätheten av björk finns i ett område med stor area av ungskog. I ett område med lite 

ungskog ökar sannolikheten för betesskada med ökad täthet av björk (figur 6 D). 

Sannolikheten för betesskada ökar inte lika kraftigt vid ökad täthet av björk om det finns 

mycket gran i beståndet som om det finns lite gran (figur 6 E). Till sist finns det också en ökad 

sannolikhet för betesskada vid högre täthet av gran. Denna sannolikhet ökar mer om det finns 

lite ungskog jämfört med om det finns mycket ungskog (figur 6 F).  
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Figur 6. Sannolikheten för betesskada på tall i förhållande till förekomsten av olika trädslag och ungskog. Mean 
(medelvärdet) visar förhållandet mellan x (variabel) och y (andelen skadade tallar), +1SD visar förhållandet om det 
finns mycket av variabel z (interaktionsvariabeln till höger i varje panel) och -1SD visar förhållandet om det finns 
lite av variabel z. 

 

3.3 Modell 3 
Den slutgiltiga modellen för modell 3 blev följande:  

 

Friska tallar ~ tall/ha*gran/ha* björk/ha*ungskog + övriga/ha + RASE gyn. + RASE 

ogyn. Bet. RASE sakn. + Veg. klass B. + Veg. klass L. + Veg. klass G. + dist. V.S. + 

inventeringsår 

 

Antalet rutor som hade tall var 1687. Tätheten av tall och gran påverkar antalet obetade 

tallar/ha på olika sätt. En högre täthet av tall ger fler obetade tallar/ha, medan gran visar ett 

negativt förhållande, dvs. ju mer gran det finns desto färre obetade tallar/ha blir det (tabell 4). 

Tätheten av björk har ingen påverkan på antalet obetad tallar/ha. Med ökat avstånd från 

viltstängsel blir det färre obetade tallar/ha, det vill säga, det finns flest obetade tallar nära 

viltstängslet. Samtliga tre klasser av vegetation påverkar antalet obetade tallar/ha. Lingon- och 

blåbärsmarker ger fler obetade tallar/ha och gräsmark färre obetade tallar/ha. Både 

förekomsten och icke förekomsten av RASE ger färre antal obetade tallar/ha.   

 

 

 

A B 

E 

D C 

F 



12 
 

Tabell 4 Resultatredovisning för multipel regressionsanalys av slutgiltiga modellen för modell 3 med enskilda 
variabler och interaktioner, t-värde, p-värde och signifikansnivå. Signifikansnivåer *=p<0,05, **=p<0,01 och 
***=p<0,001. 

Variabel/interaktion t-värde p-värde Signifikans 
Tall/ha 23,781 <0,001 *** 

Gran/ha -4,095 <0,001 *** 
Björk/ha 0,176 0,860  

Ungskog(ha) 5,353 <0,001 *** 
Övrigt/ha -2,251 0,024 * 
Dist. V.S. -4,122 <0,001 *** 

Inventeringsår -4,513 <0,001 *** 
RASE gyn. -3,394 <0,001 *** 

RASE ogyn. Bet. -3,274 0,001 ** 
RASE saknas -3,100 0,001 ** 

Vegetationsklass lingon 3,546 <0,001 *** 
Vegetationsklass blåbär 2,723 0,006 ** 
Vegetationsklass gräs -2,001 0,045 * 

Tall/ha x gran/ha -4,221 <0,001 *** 
Tall/ha x björk/ha -0,664 0,506  

Gran/ha x björk/ha -1,279 0,200  
Tall/ha x ungskog(ha) -7,812 <0,001 *** 

Gran/ha x ungskog(ha) -10,151 <0,001 *** 
Björk/ha x ungskog(ha) -0,599 0,549  

Tall/ha x gran/ha x 
björk/ha 

3,091 0,002 ** 

Tall/ha x gran/ha x 
ungskog(ha) 

13,241 <0,001 *** 

Tall/ha x björk/ha x 
ungskog(ha) 

0,610 0,541  

Gran/ha x björk/ha x 
ungskog(ha) 

2,026 0,042 * 

Tall/ha x gran/ha x 
björk/ha x ungskog(ha) 

-2,911 0,003 ** 

Antalet obetade tallar/ha ökar med antalet granstammar/ha om det finns mycket 

tallstammar/ha. Finns det lite tallstammar/ha minskar istället antalet obetade tallar/ha med 

ett ökat antal granstammar/ha (figur 7 A). Mängden ungskog påverkar också antalet obetade 

tallar/ha och antalet obetade tallar ökar med en högre mängd ungskog och ökar kraftigare om 

det finns mycket tallstammar/ha (figur 7 B). Tätheten av gran i kombination med arean 

ungskog kan ge två utfall för antalet obetade tallar/ha. En ökad täthet av gran tillsammans med 

mycket ungskog ger fler obetade tallar/ha. En ökad täthet av gran med lite ungskog ger färre 

obetade tallar/ha (figur 7 C). 
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Figur 7. Antalet obetade tallar i förhållande till förekomsten av olika trädslag och ungskog. Mean (medelvärdet) 
visar förhållandet mellan x (variabel) och y (andelen skadade tallar), +1SD visar förhållandet om det finns mycket 
av variabel z (interaktionsvariabeln till höger i varje panel) och -1SD visar förhållandet om det finns lite av variabel 
z. Variabeln ”antal obetade tallar” är log10-transformerad. 

 

4 Diskussion 
Resultaten i denna undersökning visar att avståndet till viltstängsel kan påverka betestrycket 

och antalet obetade tallar (tabell 2 och tabell 4). Modell 1 bekräftar min första hypotes, med ett 

generellt minskat betestryck med ökat avstånd från viltstängsel. Dock fanns denna effekt 

endast på den östra sidan om E:4:an (figur 4). Eftersom förändringar enbart finns på östra 

sidan så kanske det är en effekt av närhet till kust snarare än ökat avstånd från stängsel, vilket 

skulle kunna reflektera en minskad älgtäthet med minskat avstånd till havet. Kusten kan, 

tillsammans med andra faktorer, ha en kanteffekt som kan påverka tätheten av älg. 

Kanteffekten kan vara att älgar undviker havet eftersom det inte är naturlig miljö för dem samt 

att habitaten är mer begränsade och fragmenterade på grund av vatten, odlingslandskap och 

urbaniserade områden. Det kan också vara på grund av en förändrad vegetation med minskat 

avstånd till kusten, där vegetationen förändras på grund av ett mildare klimat närmare kusten 

och på grund av landhöjningen (Lundmark 1988). Modell 3 visar fler obetade tallar/ha intill 

viltstängsel och en minskning av antal obetade tallar/ha med ökat avstånd från viltstängsel 

oavsett sida om E:4:an (tabell 4). Det skulle kunna bero på att älgar undviker stora vägar 

(Helldin, Seiler och Olsson 2010), men om det är förklaringen borde effekten varit synlig även 

i avståndet till E:4:an, vilket den inte är. Således är det förmodligen inte effekten av vägen som 

gör att det finns fler obetade tallar/ha intill viltstängsel, utan att mest troligen är det en effekt 

av att skogsvegetationen varierar med avstånd till E:4:an och viltstängsel.   

 

Resultaten visar även tydligt att tätheten och fördelningen av tall, gran och björk påverkar 

betestrycket och sannolikheten för betesskada (tabell 2, 3 och figur 5, 6). Det skulle delvis 

kunna förklaras av att älgen vistas längre i områden med mycket föda och då ökar 

betesskadorna, vilket även tidigare studier funnit (Milligan och Koricheva 2013; Bergqvist et 

al. 2018).   

 

A 

C 
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4.1 Modell 1 
Viltstängsel visade sig ha liten betydelse för betestrycket på tall överlag och det verkar som att 

det snarare är en effekt av närheten till kusten som delvis kan vara en förklaring. Resultaten 

visar att ett ökat avstånd från viltstängslen på östra sidan om väg E4 medförde en mindre andel 

betesskador och att ett ökat avstånd på västra sidan medförde en svag ökning av andel 

betesskador (figur 4). De resultaten kan delvis stärkas av Ball och Dahlgren (2002) som hade 

mest betesskador upp till 3 km från viltstängsel och sedan avtagande betesskador med ökat 

avstånd. Dock är det mer sannolikt att det är en annan form av gradient som är bakgrunden 

till skillnaden i betestryck, även om viltstängsel fortfarande har en statistisk signifikant 

påverkan. Eftersom annars borde det ha varit skillnad i andelen betesskador även med avstånd 

till E:4:an, vilket det inte är. Anledningarna till resultatet kan vara många. Som tidigare 

diskuterats kan det finnas en förändring av vegetation med minskat avstånd till kusten på 

grund av landhöjningen och den succession som följer med den (först lövträd och senare inslag 

av barrträd) och ett mildare klimat (Lundmark 1988). Det finns också en högre grad av 

urbanisering med minskat avstånd till kusten vilket också det kan förklara den minskade 

älgtätheten, eftersom det då finns mindre tillgängligt habitat. Älgar undviker stora vägar och 

trafik (Helldin, Seiler och Olsson 2010) vilka förekommer i större omfattning närmare kusten. 

Det mest troliga är att det på grund av fragmentering finns mindre älg med minskat avstånd 

till kusten.  

 

Resultaten i den här undersökningen visar att älgar betar mer i områden med mycket föda än 

i områden med lite föda, eftersom både tätheten av tall, gran och björk samt mängden ungskog 

påverkar andelen betesskador (tabell 2). Det ligger i linje med tidigare studier som funnit att 

tätheten av framförallt tall kan påverka betesskadorna från älg (Ball och Dahlgren 2002; 

Vyšínová 2010; Milligan och Koricheva 2013; Bergkvist, Bergström och Wallgren 2014). Enligt 

Milligan och Koricheva (2013) gör tillgängligheten till mer föda att älgen stannar längre i ett 

område, vilket i sin tur gör att den betar mer och skadorna ökar. Finns det mycket av ett 

föredraget trädslag, dvs. björk eller RASE, ökar det andelen betesskador (tabell 2). Dock kan 

förekomsten av björk göra så att det blir mindre skador om det förekommer mycket björk i ett 

område dominerat av tall, jämfört med om det skulle finnas lite björk i området (figur 5 A). 

Samma interaktioner gäller även för betesskador på tall och täthet av tall och gran i förhållande 

till andra trädslag (figur 5 A, B, D). Ju högre inslag av gran eller björk i tall- och 

grandominerade bestånd desto mindre blir betesskadorna på tall. Det skulle kunna tolkas som 

att älgar väljer bort områden där mängden föredragen föda är låg, vilket stödjs av att områden 

som har låga tätheter av träd överlag har låg andel betesskador (figur 5). Effekten av RASE i 

den här undersökningen talar dock emot detta eftersom här gör icke förekomsten av RASE, 

som är föredragen föda, att det blir mer betesskador. Finns det lite RASE (status ogynnsam 

och obetad) blir det större andel betesskador (tabell 2). Tidigare studier har visat att älgar 

föredrar arter inom RASE och björk före tall (Lundberg, Åström och Danell 1990; Bergqvist et 

al. 2018). Råder det brist på lövträd väljs oftast istället tall, förutsatt att den finns tillgänglig 

(Hörnberg 2001; Milligan och Koricheva 2013). Så om det finns lite RASE men fortfarande tall, 

äter älgen av tall, och finns det mycket RASE äter älgen RASE och tall. Områden som har lite 

RASE kan ha höga tätheter av tall och då kan det ändå vara av värde för älgen att beta där, även 

om den inte föredrar det, vilket leder till högre andel betesskador med låg förekomst av RASE. 

De flesta rutor som hade betesskador på tall hade oftast <10% skador (figur 2), vilket kan 

indikera att älgar betar av den födan som finns där de passerar och inte uppehåller sig en längre 

tid. I de områden det finns mycket föda stannar de en längre tid och betesskadorna ökar. Arean 

ungskog påverkar också andelen betesskador, där en större area ungskog ger mindre andel 

betesskador på tall (figur 5 C, E). Större area ungskog genererar oftast mer mat i form av ris 

och buskar som älgen föredrar att äta istället för tall (Lundberg, Åström och Danell 1990; 

Hörnberg 2001; Bergkvist et al 2018). Det kan också vara en effekt av att om mängden ungskog 
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ökar borde tätheten av tall öka vilket genererar högre andel betesskador enligt den här 

undersökningen och tidigare studier (Ball och Dahlgren 2002; Bergkvist, Bergström och 

Wallgren 2014).  

 

4.2 Modell 2 
Resultaten från modell 2 ska tolkas utifrån resultaten i modell 1 men också utifrån hur 

betesskadorna generellt ser ut i de rutor som har betesskador (figur 3). Modell 2 tar ingen 

hänsyn till storleken på andelen skador i rutan, utan enbart om det är någon skada eller inte, 

oavsett storlek på skadan. Resultaten visar att ju mer av de olika trädslagen det finns desto 

större sannolikhet för betesskada finns det (tabell 3), vilket styrker resultaten från modell 1 

(tabell 2). Effekten av RASE för sannolikheten för betesskada är något svårtolkad, eftersom 

samtliga RASE-grupper påverkar sannolikheten för betesskada. Det innebär att sannolikheten 

för betesskada ökar om det finns mycket RASE med gynnsam status, vilket ligger i linje med 

tidigare resultat och studier (Hörnberg 2001; Milligan och Koricheva 2013) som visat att älgen 

väljer områden med mycket mat. Dock ökar också sannolikheten för betesskada om RASE 

saknas eller har en ogynnsam status (tabell 3). Resultatet blir motsägelsefullt men samtidigt 

ändå logiskt. Finns det mycket RASE lockas älgen dit och äter RASE och tall och finns det ingen 

eller lite RASE äter älgen tall istället. Dock kvarstår frågan varför älgen går dit från början om 

förekomsten av RASE är låg eller obefintlig. Det kan vara så att det finns annan föda som lockar 

älgen till området även om mängden RASE är låg eller saknas. 

 

De olika interaktionerna i modell 2 visar samma samband som modell 1. Med ökad täthet av 

tall, gran och björk, oavsett inblandning av andra trädslag, ökar sannolikheten för betesskada 

(figur 6 A, C, E), vilket också tidigare studier kommit fram till gällande tall (Ball och Dahlgren 

2002; Bergkvist, Bergström och Wallgren 2014). Dock verkar inte det sambandet gälla för 

sannolikheten för skada i interaktionen mellan ungskog och antalet björkstammar per hektar 

(figur 6 D). I det förhållandet avtar sannolikheten för skada med ökat antal björkstammar om 

det finns mycket ungskog, vilket indikerar att om det finns ett så stort överflöd av björk, vilket 

älgen föredrar (Lundberg, Åström och Danell 1990; Bergqvist et al. 2018), lockar inte tallen i 

samma utsträckning som föda.  

 

En intressant aspekt är att markvegetationsklass inte verkar ha någon betydelse för varken 

andelen skador eller sannolikheten för att skada ska uppstå (tabell 2 och 3). Det vill säga att 

den bedömning som finns för att värdera markens produktivitet inte verkar ha någon betydelse 

för betestrycket. En logisk tanke är annars att ju högre produktivitet det är desto mer föda och 

desto mer betesskador och högre sannolikhet för betesskador blir det, vilket också tidigare 

studier funnit (Ball och Dahlgren 2002; Bergqvist et al. 2018).  

 

4.3 Modell 3 
I modell 3 är förhållandet att det finns fler obetade tallar nära viltstängsel och färre längre 

ifrån, oavsett sida om E:4:an (tabell 4). Dessa resultat stämmer med tidigare studier som visat 

att älgar undviker närhet till stora vägar (Helldin, Seiler och Olsson 2010), men eftersom 

betestrycket inte är lägre nära E:4:an i denna undersökning förefaller denna förklaring 

osannolik. Det skulle även kunna vara så att det finns ett högre betestryck vid stängselfria 

partier längs E:4:an, vilket skulle bekräfta den tredje hypotesen att ett generellt högre 

betestryck vid stängselfria partier jämfört med ej stängselfria partier. Dock finns oftast dessa 

stängselfria partier där det finns urbana strukturer vilket talar emot detta, eftersom det 

antagligen finns färre älgar där men också mindre andel skog, även om tätheten av tall på lokal 

nivå kan vara hög.   
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Högre täthet av tall ger fler obetade tallar/ha enligt denna undersökning (tabell 4), vilket också 

tidigare studier visat (Ball och Dahlgren 2002; Vyšínová 2010; Milligan och Koricheva 2013; 

Bergkvist, Bergström och Wallgren 2014). Det kan vara en effekt av att förekomsten överstiger 

älgens förmåga att beta och smälta födan, eller som Milligan och Koricheva (2013) fann, att 

tall utgör ca 30% av födan oavsett om det finns lite eller mycket av annan föda. En annan aspekt 

är att ju mindre gran/ha det finns desto fler obetade tallar/ha, vilket också går i linje med 

tidigare resultat i undersökningen där en ökad täthet av gran ger högre andel betesskador på 

tall (tabell 2). Detta resultat är något svårtolkat, men en förklaring kan vara att gran ofta växer 

på mer produktiva marker. Finns det lite gran kan marken vara mindre produktiv och då kan 

det även finnas lite annan växtlighet, vilket inte lockar dit älgen i samma utsträckning. Det kan 

vara en fråga om utrymme och konkurrens, och finns det mycket tall kan det inte finnas mycket 

gran pga. utrymmesskäl och en hög täthet av tall gav fler obetade tallar/ha. Tätheten av björk 

hade ingen effekt på antalet obetade tallar, vilket skiljer sig från modell 1. Detta resultat väcker 

förvåning eftersom björk är ett av de trädslagen älgen föredrar (Lundberg, Åström och Danell 

1990; Bergqvist et al. 2018). Finns det björk kan det vara så att älgen väljer det i större 

utsträckning före tall och finns det ingen eller lite björk lockas inte älgen dit eller så äter den 

av tall istället. Lite björk kan också innebära en högre täthet av tall eftersom det per automatik 

inte kan finnas höga tätheter av båda. Resultatet för björk ligger i linje med Milligan och 

Koricheva (2013) som fann att betesskadorna på tall förblir lika oavsett om det finns inslag av 

fler eller färre andra trädslag. Till skillnad från modell 1 och 2 finns det en effekt av 

vegetationsklasserna i modell 3 (tabell 4). Gräsmarker hade färre obetade tallar/ha vilket kan 

bero på att de har en högre produktivitet (Albrektson et al. 2012) och därför kan det finnas 

annan vegetation på dessa marker som gör att älgen äter det och tall istället för bara tall. Det 

kan också bero på att gran oftast föryngras på mer produktiva marker (Albrektson 2012) vilket 

leder till att älgen inte går dit och de enstaka tallar som finns där förblir oskadda. 

 

Ur ett skogsskötselperspektiv kan resultaten för interaktionerna i modell 3 vara av intresse, 

eftersom de kan ge indikationer på hur trädslagsfördelning, täthet av trädslag samt 

avverkningsmängd kan planeras och utföras för få flest obetade tallar/ha. En skogsägare som 

vill minska antalet betade tallar i en skog dominerad av tall bör enligt resultaten i modell 3 

blanda in mer gran i skogsbeståndet (figur 7 A). Gran skulle kunna ha den effekten att 

skogsbeståndet blir mindre attraktivt för älgen. Skogsägaren bör också fundera på hur 

avverkningen intill ser ut, eftersom en högre avverkning ger mer ungskog i området över tid 

och fler obetade tallar (figur 7 C). Mer ungskog betyder oftast mer löv och ris som älgen då kan 

äta istället för enbart tall.  

 

4.4 Undersökningens validitet 
Styrkan med den här undersökningen är mängden data som har analyserats. Analysmetoden i 

form av multipel regressionsanalys anses också vara en robust metod som kan klara av ej 

normalfördelade data, vilket det var i den här undersökningen för modell 1. Av den 

anledningen genomfördes modell 2 som ett sätt at kontrollera modell 1 och dess resultat. 

Avgränsningen för att undersöka viltpassagers och viltstängslets direkta verkan på 

betestrycket begränsade datamaterialet för mycket, och därför krävs en annan typ av 

undersökning på en mer detaljerad nivå. Undersökningen är utförd på ett stort geografiskt 

område som löper över olika breddgrader och vegetationszoner. Det kan göra att det finns 

skillnader i förekomst av vegetation och hjortdjur som kan påverka resultaten.  
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4.5 Slutsatser 
Viltstängsels barriäreffekt har i sig antagligen ingen effekt på betestrycket av tall, utan det är 

snarare andra faktorer, som närhet till kusten och vegetation, som samvarierar med 

betesskador längs en gradient av avstånd till viltstängsel. Studier på viltstängsel som inte ligger 

vid kusten skulle vara ett alternativ för att undersöka detta. Sammantaget visar resultaten från 

de tre modellerna att tätheten av tall, gran och björk samt att mängden ungskog påverkar 

betestrycket på tall. Dock, att skapa mer ungskog betyder mer omfattande avverkning som inte 

är bra ur klimatförändringssynpunkt eller för den biologiska mångfalden. Att skapa mer 

heterogena skogar med olika trädslagssammansättningar och olika ålderskategorier kan vara 

av intresse för en skogsägare som vill minska betesskador på tall och få fler obetade tallar. Att 

öka tätheten av tall, gran och björk bidrar inte bara till fler obetade tallar utan kan också bidra 

till att eventuellt göra det möjligt att bibehålla en livskraftig älgstam, binda mer koldioxid och 

gynna biodiversitet. Så kallat blädningsbruk av skogen kan var ett alternativ och kan inte bara 

minska betesskadorna, det kan också bidra med högre kolinlagring vilket är bra ur 

klimatförändringssynpunkt (Malhi, Meir och Brown 2003), samt gynna den biologiska 

mångfalden på lokal nivå (Larsson et al. 2011). Skogsägare borde kunna koordinera sig i skötsel 

av skogen i form av föryngrande trädslag, gallring och avverkning för att gemensamt skapa 

mer heterogenitet på en högre landskapsnivå, som också det gynnar biodiversiteten (Larsson 

et al. 2011), samt kan minska betesskadorna.  
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