


Avskjutning – och lite till…
Professor Göran Ericsson, SLU



Ekosystembaseradförvaltning; VFD, ÄFO (ÄSO)

1903 års Skogsvårdslag. Få älgar, behov av reglering. 

1938 års jaktlag
Utbildning, viltvård, samordning. 
Fler älgar -> sakta mer påverkan
Vetenskapliga principer

Reglerad jakt, längre jaktid, fortsatt fler älgar trots jakt

Jakt mot reproduktiva djur. Reglering, påverkan och
utveckling av övervakning

Frivillighet. Älgskötselområden. Övervakning. 
Betesskador
Flerartskonkurrens

Sabrina Dressel, Doktorand
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Variation i måluppfyllelse

norra Sverige:

22 - Västernorrland

23 - Jämtland

24 - Västerbotten

25 - Norrbotten

Sabrina Dressel, Doktorand

Presenter
Presentation Notes
Baserande på ÄSO måluppfyllelse - inte licensområden.
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Inveneringsmetoder - säkerhet



DNA-baserade metoder. Flerartssystem. Verifering

Expertbedömning 

Expertbedömning->avskjutningsdata

Avskjutningsdata -> behov av utveckling

Verfiering av flyginventering, älgobs, avskjutningsstatistik, 
kalvvikter, spillning för älg

Ny era av verifering
Framväxt av DNA-metoder
Regeringsuppdrag, kvalitetssäkring

Sabrina Dressel, Doktorand



Exemplet
Spillningsinventering



Fodermängd i landskapet; antal älgar, 
snödjup, skador



Götaland

Vad påverkar betesskador på tall mest:
fodertillgång, klövviltstätheter eller vinterväder ?

Sabine Pfeffer, Robert Spitzer, SLU

Fältskikt
bärris

Presenter
Presentation Notes
Generellt så är det viktigt att tänka på att bara för att älgen inte är med som en påverkande faktor överallt så betyder inte det att älgen INTE gjort skadorna, MEN det kan vara så att älgtäthet för sig själv inte förklarar skadorna på tall utan andra faktorer påverkar också. Tex skoglig planering, och täthet av andra arter. GÖTALAND: i götaland ser vi helt plötsligt nya variabler som påverkar.här verkar även tätheten av rådjur och kron påverka betesskador på tall. Och detta kan ju tyckas lite konstitgt, eftersom ÄBIN är en älgbetesinventering. Så varför påverkar då andra arter skadorna? Jo, det kan ju vara så att ex kronvilt faktsikt har orskatat några av skadorna, och då leder ju detta till att ÄBIN kanske inte endast fångar upp skador av älg. MEN, höga tätheter av dessa arter kan ju även leda till konkurrens, vilken då i sin tur kan leda till att älgen endast har tillgång till tall. Varför är inte kron med i svealand också, jag vet inte om det har med fodertillgågnen på annan föda att göra. Ganska mkt jordbruk här nere, och många täta produktionsskogar. I svealand kanske det är med skogsbygd med mer annan föda, så trots att det även finns täta stammar där också så kanske det finns mer mat att dela på. Och då behöver inte älgen äta lika mkt tall…? Sverige är avlångt, stor skillnad på många sätt, skillnader som hon inte kan fånga in i sin analys. moose might mainly only be so pronounced in Norrland because they are also the main species there�- it could be also connected to the size of the ÄFO. Much bigger in Norrland. �- also landuse might play an important role. Especially in terms of pine density. As further you go down south as less pine is planted on maybe stands with soils that would be actually more suitable for pine than spruce. And if you have then some pine stands in the landscape, they might actively attract moose & deer.



Bärris och flerartskonkurrens – från Robert Spitzers avhandling 13 dec 2019

Björk

Blåbär

Tall



När snön kommer….



Tall
Björk
Al
Sälg / Asp
En
Gran
Övriga

Christian Fohringer, doktorand



Tack!
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