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Synpunkter på viltanpassad skogsskötsel

Allmänt
Skogsindustrierna anser att det är bra, och viktigt, att Skogsstyrelsen tydligt har
deklarerat att skador på skog huvudsakligen ska regleras genom anpassning av
antalet hjortdjur. Generellt bör tilläggas att rapporten saknar bedömningar av
åtgärdernas kostnader och effektivitet. Det är därför ologiskt att föreslå utökad
rådgivning.
Inledning
De årliga betesskadorna i Rixskogstaxeringens inventering ligger på en fortsatt
hög nivå trots kraftig minskning av älgstammen sedan toppåren i början av 1980talet. En viktig orsak till att vi inte upplevt någon förbättring vad gäller
betesskadorna tros bero på minskade avverkningsarealer sedan 1970-talet.
Utan att ha någon säker statistik kan man säga att skadorna på 1970 och början av
80-talet var ännu högre än nu. Att de årliga betesskadorna ligger på en fortsatt hög
nivå beror även på att älgstammen fortfarande är för hög. Det är därför fel att
nämna minskande avverkningsarealer som enda förklaring. Ett annat problem är
att andelen tallungskogar minskat i södra Sverige, huvudsakligen som en följd av
älgbetesproblemen.
Avsnittet om hur mycket markägaren ska tåla bör omarbetas i sin helhet
(toleransavdrag). Det finns nya domar, och den tolkning som framförs av
Skogsstyrelsen delas inte av Skogsindustrierna. Jämförelsen med 2 %-målet är
förvirrande. Målet har inte sin grund i lagteoretiska resonemang.
Massmedia
Skogsstyrelsen bör ta upp andra media, som Internet för att nå ut med tex
inventeringsresultat från ÄBIN. Rapporteringen av ÄBIN bär göras mer enhetlig
över landet, och tillåta att man kan söka och presentera regionala data.
Figur 2 har fel skalbeteckningar och det är svårt att tyda figuren och koppla till
texten.
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Beskärning
Det är mer angeläget att utvärdera beskärning (utförande, risker, effekt, kostnad)
snarare än att ge någon omfattande rådgivning.
Skogsstatistik
Den årsvisa sammanställning av ÄBIN-resultat som föreslås bör även presenteras
på mer regional nivå.
Informations- och rådgivningsmaterial
Detta bör inte enbart innehålla förslag till viltanpassad skötsel utan också
motivera skogsägarna till att verka för att genom avskjutning hålla viltstammarna
på rätt nivå. Motiven för detta är inte enbart ekonomiska, utan även av miljö- eller
estetiska skäl.
Projektet Tall på tallmark
Skogsindustrierna välkomnar detta förslag.
Externa konsekvenser av Viltanpassad Skogsskötsel
Lägg till en punkt, vilken redan omnämns som den viktigaste förutsättningen:
En ökad satsning inom viltanpassad skogsskötsel bör därför inte ske på ett
sådant sätt att fokus från jaktens betydelse när det gäller att motverka
skadenivån undergrävs.
Statistik
Väsentligt större medel bör reserveras för att ta fram regional statistik, inklusive
ÄBIN. Detta skulle förenkla samråden, och ge Skogsstyrelsen en mycket större
tyngd i sin rådgivning. Denna information är även grunden för fungerande
samverkan mellan markägare och jägare. Skogsstyrelsen har en mycket viktig
funktion at fylla här.

Med vänlig hälsning

Linda Eriksson
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