
  
 

  

Examensarbete 

Nytt viltskydd för skogsplantor 
New browsing-protection of forest plants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Michael Holst 
Handledare: Harald Säll 
Examinator: Erika Olofsson 
Termin: VT14 
Kurskod: 2TS90E, 15 hp 
Ämne: Skogs- och träteknik 
Nivå: Kandidat (Grundnivå) 
 
Institutionen för skog och träteknik 



 
 
 

ii 
 

Sammanfattning 

Klövviltet har en stor inverkan på den svenska skogen och viltbetning är ett 

omdiskuterat ämne. Det är upp till skogsägarens eget intresse och mål att göra en mängd 

olika insatser för att motverka viltbetning och reducera ekonomiska förluster.  

Under de senaste decennierna har vi i Sverige haft relativt höga och täta 

klövviltstammar med stora ekonomiska förluster till följd. Det är främst ungskogen som 

erbjuder mest foder till vårt svenska klövvilt. 

Syftet med detta projekt och studie är att framställa en enkel och kostnadseffektivt 

viltskydd av naturligt material för att minimera skador av viltbetning. En ökad skoglig 

biodiversitet och estetiska värden är andra faktorer som det studerade 

viltbetningsskyddet kan erbjuda. 

Fältarbetet är utfört på två försökslokaler på fastigheten Vörehult 1:2, Påryd, Kalmar 

kommun, Småland under åren 2013 och 2014. Insamlingen av data är gjord på träd-, 

busk-, och fältskiktet på en planterad respektive en självföryngrad yta. Information om 

viltpopulationernas täthet har samlats in via avskjutningsstatistik, spillningsinventering 

och observationer under jakt.  

Problem som uppstod under datainsamlingen var att flera av trädslagen redan var så 

pass hårt betade att det var svårt att finna individer av en del av dessa arter. Resultaten 

från detta projekt stärker tidigare studier inom detta ämne. De flesta trädarter som inte 

skyddats har utsatts för viltbetning med tillväxtförluster som följd.  

Den i projektet utvecklade och testade trefotsburen påvisade sig ha större procentuell 

skyddseffekt än de vanligt förekommande viltrepellenterna Trico och Gyllebo 

plantskydd (blodmjöl). Trefotsburen är gjord av slanor från undertryckta granar som 

täckts med granris. Trefotsburen gav 100 % skydd mot viltbetning. Genom att skydda 

udda trädslag med trefotsburen kan de ekologiska och estetiska värdena ökas. 
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Summary 

Herbivores and mostly deers have a great effect on the Swedish forest and browsing is a 

common subject of debate. The forest owners’ goals and interest is a big factor of how 

solutions can be done to decrease further browsing damage on tree plants and reduce 

economic and height loss. During the last decades the population of moose and roe deer 

has been high in Sweden with huge damage on young forest stands. The young stands 

offer a huge quantity of food to moose and roe deer.   

The purpose of this study is to create a simple and low cost browsing enclosure, a three-

foot-cage, of material from nature to keep herbivores away from protected plants. 

Increased forest biodiversity and aesthetic value is other factors that the browsing 

enclosure can solve.  

The field work was done on two areas situated in Vörehult 1:2, Påryd, Kalmar 

municipality, landscape of Småland 2013 to 2104. The gathering of vegetation data was 

made in the tree-, bush- and field layer on a planted and a self-regenerated area. 

Information about herbivore density was gathered from observations, shooting statistics 

and droppings inventory.  

Problems that occurred during data collection were that odd tree species was already so 

hard browsed that it was difficult to find a part of these tree species.  

The result strengthens previous studies in this subject. Most tree species that are not 

protected with a three-foot-cage has been subjected to browsing with reduced growth as 

a result. The three-foot-cage is made of suppressed spruce and is then covered with 

twigs and branches of spruce.  

The three-foot-cage obtained gave greater percentage protection than Trico and Gyllebo 

seedling protection (blood-meal). The three-foot-cage provides 100 % protection against 

browsing. By protecting rare tree species with the three-foot-cage ecological and 

aesthetic values can been increased. 
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Abstract 

Examensarbetets syfte är att framställa och utvärdera ett individskydd mot viltbetning. 

Betningsskyddet i form av en täkt trefotsbur ska vara enkelt och kostnadseffektivt att 

bygga och bestå av naturligt förekommande material.  

Tanken är även att skyddet ska öka biologisk mångfald och estetiska värden i svenskt 

skogsbruk. 

Resultaten visar att det studerade viltskyddet ger en skyddseffekt på 100 % mot 

klövviltsbete. Trefotsburen påvisar även en högre procentuell skyddseffekt mot 

viltbetningsskador än kemiska behandlingar och är bäst ämnad för skydd av enstaka 

individer av viltbegärliga trädslag.  Resultateten visar också att viltskyddet kan öka 

såväl biologisk mångfald som estetiska värden. Trefotsburen är en enkel konstruktion 

som enkelt kan tillverkas och byggas av skogsägare. 

Nyckelord: viltbetning, viltskydd, individskydd, biologisk mångfald 

 

 

Förord 

Eftersom jag själv är en aktiv jägare och intresserad av biologisk mångfald har studien 

varit mycket intressant. Viltskador i form av klövviltsbete kommer ofta på tal i skogliga 

och jaktliga sammanhang och det är alltid roligt att kunna vara med och diskutera 

lösningar och framtida problem.                                                                                                                    

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och är genomförd på institutionen för skog 

och träteknik vid Linnéuniversitetet, Växjö. Handledare har varit Harald Säll och 

examinator har varit Erika Olofsson. I examensarbetet berörs viltbetning, viltekologi, 

skogskötsel och viltskyddsprodukter. 

Fältarbetet är utfört i Vörehult1:2, Karlslunda socknen, Kalmar kommun, Småland. 

Jag vill tillägna ett stort tack till Harald Säll, idégivare, och Lars Andersson som har 

gjort projektet och examensarbetet genomförbart.  

Sturkö, december 2014 
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1 Inledning 
 

Viltproblematiken är ett livligt diskuterat ämne då viltet har en stor påverkan på 

skogsbruket. Hjortdjur som älg (Alces alces), rådjur (Capreolus capreolus), kronvilt 

(Cervus elaphus), dovvilt (Dama dama) och mufflonfår (Ovis musimon) påverkar 

skogens artsammansättning och dynamik. Det är främst älgen och rådjuret som står för 

merparten av betningsskador på ungskog i Sverige (Anon 1993). Dovviltet, kronviltet 

och mufflonstammen orsakar en betydligt lägre frekvens av betningsskador på 

skyddsvärda trädarter eftersom förekomsten av dessa viltarter är betydligt lägre än 

populationer av älg och rådjur (Bergquist 2002).  

Följden av betningsskadorna resulterar i en ekonomisk förlust, ökad plantdödlighet, 

reducerad tillväxttakt och lägre kvalitetsklass (Bergquist m.fl. 1998). Skogsvegetationen 

påverkas i hög grad av klövviltsbete och det är då främst ovanliga skyddsvärda trädarter 

som påverkas (Bergqvist 2014). Övriga viltskador som barkgnag och fejningsskador 

utgör en liten del av de totala viltskadorna (Bergquist m.fl. 1998). 

De skyddsvärda udda trädarterna som allt mer försvinner i de svenska skogarna är rönn 

(Sorbus aucuparia), asp (Populus tremula), sälg (Salix caprea), ek (Quercus robur) och 

oxel (Sorbus intermedia). Dessa arter är högt prioriterad föda för älg och rådjur. 

Trädarter som rönn, asp, sälg och ek (RASE) har ofta ingen chans att uppnå vuxna träd 

därför att betestrycket på dessa arter är så hårt (Ballon m.fl. 2009). Tall (Pinus 

Sylvestris), gran (Picea abies), vårtbjörk (Betula pendula) och glasbjörk (Betula 

pubescens) utsätts också för betningsskador och utgör en hög ekonomisk förlust för 

svenskt skogsbruk. 

Den mest betydelsefulla förändringen av hårt hjortdjursbete är den förändrade 

trädslagssammansättningen (Bergqvist m.fl. 1999). Gran gynnas medan tall och många 

lövträd missgynnas (Bergquist 2002). Trädslag med stora biologiska värden missgynnas, 

exempelvis ek och asp (Ballon m.fl. 2009). Eftersom betet framför allt påverkar unga 

träd, medan gamla träd har störst biodiversitetsvärde, lär det dröja innan vi ser effekten 

av dagens betestryck, men den kan bli mycket påtaglig i framtiden (Bergquist 2002).  

Betningsskadorna uppkommer främst i ungskogen då kvistarna är späda och 

lättillgängliga att nå för viltet (Bergqvist m.fl 2003). Ungskogen utgör det största 

foderutbudet för viltet (Heikkilä m.fl. 1996). I Europa är tallungskogen det vanligaste 

vinterfodret för älg (Bergquist 2002). Skogen är som mest fylld med foder under en 

period av 5-20 år efter hyggesupptagningen (Bergquist 2002).  Resultatet blir hårt 

tuktade buskiga träd. Det finns ett starkt samband mellan älgstammens storlek och 

mängden ungskog (Bergquist 2002). Ungskogsarealen var som störst i slutet av 1970-

talet och början av 1980-talet då det fanns 2,5 miljoner hektar ungskog i Sverige för att 

nu ligga på 1,5 miljoner hektar (Bergquist 2002). 
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1.2 Betestryck och födoval hos älg och rådjur  

Rådjuret är en finsmakare och betar främst i fältskiktet. Arten nyttjar cirka 60 växtarter 

till sitt födosök (Anon 1993). Normalt föredras örter, ljung, bärris och spröda kvistar 

(Alriksson 1999). Förvedad kvistföda äts nästan enbart vintertid då snödjupet täcker 

bärris och ljung (Alriksson 1999). Under de första åren efter en föryngringsavverkning 

står rådjuren för merparten av betestrycket (Bergqvist m.fl.1999). En individ beräknas 

äta 1,5-3 kg färskvikt per dygn. Lövplantor och lövsly betas främst under vår, 

sensommar och höst. Barrplantor betas främst under vinterperioden (oktober-mars) och 

kan då utgöra 20-40 % av våminnehållet (Alriksson 1999).  Betestrycket av rådjur på 

näringsrika nysatta granplantor är under första året väldigt stort (Bergquist m.fl.  1994).  

Älgen är vår mest utpräglade kvistbetare (Anon 1993). Vintertid betar älgen 

vedartadedelar från busk och trädskiktet även om bärris och ljung utnyttjas i stor 

utsträckning under vår och höst samt under snöfria vinterperioder (Alriksson 1999). 

Sommartid betas även späda tallskott, löv, örter och gräs (Edenius 2013). Älgens 

födobehov är under vintern 6-9 kg färsk vikt per dygn (Alriksson 1999). Årsskott av tall 

utgör då stapelföda i stora delar av landet. Udda trädslag betas hårdare exempelvis asp 

och rönn. Älgens utnyttjande av olika växter har undersökts i hela landet och visar på 

följande rangordning: asp, sälg/vide, ek, rönn, en, tall, vårtbjörk, glasbjörk, contortatall, 

avvikelser förekommer (Bergkvist m.fl. 1998).  

 

1.3  Skydd mot viltbetning 

Det finns flera olika typer av viltskydd för att förhindra betningsskador på skyddsvärda 

trädarter. En typ av skydd är individskydd som syftar till att skydda enstaka värdefulla 

trädslag upp till betningsfri höjd. Exempel på individskydd som består av kemiskt 

medel är Trico och blodmjöl. Mekaniska skydd som idag finns på marknaden är 

vilthägn och olika typer av burar som placeras runt det skyddsvärda trädslaget. Nedan 

följer en beskrivning av de idag vanligaste förekommande skydden för att motverka 

betningsskador. 

Trico är en naturprodukt som består av fårfett, vatten, emuleringsmedel och vit färg. 

Blandningen skall göra en besprutad planta mindre smakrik och skall avge en 

avstötande doft. Medlet har en god repellerande effekt och är vattensäker. Trico kan 

användas på ett flertal trädarter som gran, tall, lärk, björk samt övriga lövträd utan 

negativ påverkan på plantorna (Bergquist 2002). Behandlingen är inte säsongsbetonad. 

Appliceringen kan ske med ryggspruta eller annan sprututrustning. Medlet bör torka in 

några timmar och därmed bör man inte börja behandlingen vid risk för regn, dimma 

eller vid frost. Toppen på plantan behandlas. Dosen är beroende på plantans storlek och 

viltförekomsten. Rekommenderad dos är 4 ml per planta. Normal åtgång är 7-10 liter 

per hektar och kostanden är 1400 kr för 10 liter. Medlets effektivitet har testats av 

Organox AB och följande resultat har påvisats på tall (figur 1) och gran (figur 2). 
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 Figur.1 Andel betade tallplantor (%). Försök i Stavsjö, Norrköping, tall under två års tid 

(2006-2008). 

 

Figur.2 Andel betade granplantor (%). Försök i Stavsjö, Norrköping, Gran under två års 

tid (2006-2008). 

Weibulls Gyllebo består av ett specialprocesserat blodmjöl vilket gör det till en ren 

naturprodukt som är ekologisk godkänt. Blodmjölet säljs som pulver och löses upp med 

vatten innan man behandla trädplantorna. Vid behandlingen bör man undvika blöta 

väderförhållanden då medlet inte fäster på plantan. Vid behandling på hösten (oktober) 

varar effekten mot vilt hela vintern. Behandling på våren/sommaren ger kortare 

varaktighet, eftersom de naturliga nedbrytningsprocesserna sker snabbare under den 

varma perioden. Behandlingen bör upprepas på våren/sommaren efter några veckor om 

djuren är talrika. Kostnaden per hektar inklusive arbete och preparat är 15 200 kr. 

Vilthägn är ett alternativt sätt att skydda sina trädplantor ifrån viltbetning och är idag ett 

populärt arealskydd (Lindskog 2002). I standardhägn används nät av galvaniserad tråd 

med mindre maskor nertill. De mindre maskorna är till för att för att ge ett skydd mot 

hare och kanin. Näten finns i flera modeller med olika mått på höjd, antal 

horisontaltrådar, avstånd mellan vertikaltrådarna, vikt, trådtjocklek och mängd per rulle.  

De vanligaste höjderna på nät är 160 centimeter och 200 centimeter. Till stolpar 

används vanligast tryckimpregnerade rundsvarvade furustolpar (NTR-A). Längderna på 

stolparna anpassas till näthöjden och standardmåtten som finns på marknaden är 220, 

250 och 300 centimeter. Stolpavståndet ligger vanligen på ungefär 4,5 meter men en del 

hägn har upp till sex meter mellan stolparna. Den vanligaste toppdiametern på stolparna 

är 7 och 8 centimeter. Ett alternativ till tryckimpregnerade stolpar är att använda saxar 

av granslanor vars toppdiameter är 3 till 6 centimeter och 250 till 300 centimeter långa. 

0

5

10

15

20

25

30

trico behandlat obehandlat

0

5

10

15

20

Trico behandlat obehandlat



 
 
 

4 
Michael Holst 

Dessa stängsel är lätta att bygga och montera upp och ner då nätet inte är fastspikat i 

stolparna. För en mindre privat skogsägare är utgifterna för saxhägn lägre och detta 

hägn är också lätta att underhålla. Kostnaden för ett vilthägn ligger på cirka 60-100 

kronor per löpmeter beroende på arealen inhägnad yta.  

1.4 Problematisering  
Ett vilthägn är ett arealskydd mot viltbetning som kräver tid och pengar. Utöver detta så 

utgör ett vilthägn ett hinder för ett fåtal viltarter och det rörliga friluftslivet. Alternativ 

till arealskydd då ett fåtal betningskänsliga trädslag skall skyddas kan då istället vara ett 

enkelt och kostnadseffektivt individskydd. I detta examensarbete prövas en ny metod. 

Den bygger på användning av naturliga material som finns att tillgå i skogen. Det är en 

bur som består av tre granslanor, som snöras ihop i topp, och ris och som benämns 

trefotsbur. Trefotsburen är ett individskydd mot viltbetning som enskilda skogsägare 

själva enkelt och kostnadseffektivt skulle kunna konstruera.  

1.5 Syfte  
Syftet med studien var att framställa och utvärdera ett nytt individskydd mot viltbetning 

av naturligt material. Studien avsåg besvara följande frågor: 

 Vilken effekt har viltskyddet mot viltbetning? 

 Hur klarar viltskyddet olika väderförhållanden? 

 

1.6  Mål 

 Konstruktionen ska vara enkel och kostnadseffektiv. 

 

1.7 Avgränsningar  

Studien avgränsas geografiskt till södra Sverige. Studien avgränsas till de skyddsvärda 

trädslagen tall, rönn, oxel, ek, avenbok, asp och sälg.  Studien är avgränsad till 

försöksytor där viltpopulationer av älg och rådjur står för majoriteten av all viltbetning.                                      
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2. Material och metod 
 

2.1 Metodik 

Denna studie baseras på ett fältexperiment genomfört åren 2013 och 2014. I 

fältexperimentet ingick 40 trefotsburar utplacerade på två olika försöksytor. Innan 

trefotsburarna utplacerades inventerades försöksytornas trädslagsfördelning och 

skyddsvärda trädslag. Trefotsburarna utplacerades december 2013 och deras 

skyddseffekt utvärderas maj 2014. För att erhålla en bild över betestrycket kartlades 

områdets viltpopulation av älg och rådjur.  

 

2.2 Trefotsburen 

Trefotsburen består av tre granslanor där kvistar kapats cirka 10 centimeter från 

stammen. Längden på slanorna skall vara 2,5 meter långa. Slanorna binds ihop i topp till 

en trefotsbur (Figur 3). De avkapade kvistarna läggs på trefotsburen och skall fungera 

som ett skydd mot klövviltsbetet. Trefotsburarna skyddar trädplantor från viltbetning 

genom det täckande granriset.  

 

Figur 3. Trefotsbur, höjd. 

Trefotsburen placeras över vald trädplanta och kläs med granris (Figur 4). Granriset 

sätts fast på grenstumparna. I den här studien kläddes varje trefotsbur med cirka 5 

kvistar per sida. I studien minskades antalet kvistar per sida till två under våren för att 

släppa in mer solljus till trädplantan.  

2 m 
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Figur 4. Klädd Trefotsbur. 

  

2.3 Försökslokal och försöksytor 

För den här studien konstruerades 40 stycken trefotsburar som utvärderades på 

fastigheten Vörehult 1:2 (412 ha) Påryd. Fastigheten ligger i södra delen av Kalmar 

kommun, Småland (Figur 5). 

 

 

Figur 5. Försökslokalens belägenhet i Sverige. 
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På fastigheten lades det ut två försöksytor, en på planterad föryngring med gran 

(försöksyta 1) och en på självföryngrad (försöksyta 2) med trädslag som ek, rönn, asp, 

björk, tall, gran och avenbok. Försöksytorna var 1 hektar stora (Figur 6).   

 

 

 

 Figur 6. Vörehult 1:2, Försöksytor markerad med röd romb i avdelning 15 och 34. 
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På båda försöksytorna uppskattades före försöket trädslagsfördelningen genom 

utläggning av tre cirkelprovytor med radien 5,64 meter. Trädslagsfördelningen 

presenteras i Figur 7 och Figur 8 och är angiven i procent. Det dominerande trädslaget 

på försöksyta 1 var gran och det dominerande trädslaget på försöksyta 2 var tall. 

 

 

Figur 7. Försökyta 1, Trädslagsfördelning. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Försöksyta 2, Trädslagsfördelning. 
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Figur 9. Försöksyta 1, skyddande trefotsburar. 

Försöksyta 1 planterades med gran (täckrotsplantor) år 2006. Markberedning gjordes 

innan plantering (Figur 9). Markvegetationstypen är gräs. Övriga trädslag har 

uppkommit genom självföryngring. Boniteten är G32. Koordinaterna för försöksytan är 

N 56 31.740` E 015 54.948 och höjden över havet är 76 meter. På försöksyta 1 

utplacerades 20 trefotsburar. 

De trädslag som skyddades var tall, ek, asp, sälg, rönn och björk. 20 % av trefotsburarna 

på försöksytan täckte två eller flera trädarter i samma bur. Tall och ek var de trädslag 

som främst blev skyddade: tall (55 %), ek (30 %), björk (7 %), sälg (5 %), asp (2 %) 

och rönn (1 %) (Figur 10). 

 

 

Figur 10. Skyddade trädslag på försöksyta 1 i procent. 
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Figur 11. Försöksyta 2, skyddande trefotsburar. 

Försöksyta 2 bestod av en timmerställning av tall med självföryngrat uppslag av 

huvudsakligen tall, ek, björk och avenbok. Markvegetationen var av ristyp där ljung var 

dominerande och lingon och blåbärsris rikligt förekommande (Figur 11). Boniteten är 

T24. Koordinaterna för försöksytan är N 56 31.536` E 015 55.220 och höjden över 

havet 68 meter. På försöksyta 2 utplacerades 20 trefotsburar. 

10 % av trefotsburarna på försöksytan täckte två eller flera trädarter i samma bur.                        

Tall och ek var de trädslag som främst blev skyddade: tall (60 %), ek (25 %), björk (10 

%), och avenbok (5 %) (Figur 12). 

 

Figur 12. Skyddande trädslag på försöksyta 2 i procent. 
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2.4 Uppskattning av viltpopulation 

Fastighetens viltpopulation skattades med hjälp av avskjutningsstatistik, 

spillningsinventering av provytor i fält samt viltobservationer. Utifrån dessa faktorer 

erhölls sedan ett schablonvärde på hur många individer av rådjur och älg som uppehöll 

sig inom fastigheten. 

Avskjutningsstatistik har registrerats för fastigheten sedan år 1990. Rapporterna 

redovisar avskjutning per 1000 ha för älg och rådjur perioden 1990-2014 (Figur 13). 

 

 

Figur 13. Avskjutningsstatistik för älg och rådjur mellan 1990 till 2014 per 1000 ha. 

Genom en spillningsinventering uppskattas hur många älgar och rådjur som finns inom 

ett område under en viss tid, exempelvis djur/1000 ha, men även hur stammen förändras 

över ett antal år. Spillningsinventeringen genomfördes i enlighet med Svenska 

Jägareförbundets riktlinjer (Bergström 2004). Inventeringen ägde rum våren 2013 samt 

hösten 2014 av jaktlagets medlemmar där 12 objektivt utlagda cirkelprovytor (utlagda 

1990) inventerades genom att räkna antal spillningshögar. Genom detta skattades både 

vinter och sommarpopulationer av älg och rådjur. Tätheten av älg och 

rådjurspopulationen skattades genom ett indexvärde från spillningsinventeringen.    

Detta indexvärde beräknades enligt formeln:  

 

Medelantalet högar/provyta = S/P                                                       

S = summan av alla spillningshögar som räknats in på alla provytor 

P = antalet inventerade provytor (exklusive de som inte kunnat inventeras) 
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Antal observerade älgar respektive rådjur på fastigheten beräknades med hjälp av 

formeln:  

Totalt antal observerade djur  

------------------------------------------ = Medelantalet observerade djur/mantimme 

Totalt antal observerade timmar  

 

Medelantalet älgar respektive rådjur grundar sig på de sju första jaktdagarna. Forskning 

och utvärdering har visat att sannolikheten att se älg är olika i början av jaktperioden 

jämfört med senare under denna. Det går inte heller att jämföra medelvärdet mellan 

enskilda jaktenheter om den totala ansträngningen de första sju dagarna är under 5000 

mantimmar.         

                                                                                                                                         

Utifrån avskjutningsstatistiken (Figur 13), resultatet avspillningsinventeringen samt 

viltobservationerna framkom att på fastigheten Vörehult 1:2 uppehåller det sig 17 - 24 

rådjur per 1000 hektar och 10 - 17 älgar per 1000 hektar (Figur 14).  

 

 

Figur 14. Vörehult1:2 (412 ha), viltpopulation av älg och rådjur baserat på observationer, 

spillningsinventering och avskjutningsstatistik. 

 

2.5 Uppföljning 

De utplacerade trefotsburarna kontrollerades efter utplacering två gånger i månaden 

perioden december 2013 – oktober 2014. Vid fältkontrollen registrerades 1) om 

trefotsburarna stod kvar över trädplantan, 2) om kvistarna hängde kvar på 

trefotsburarnas sidor 3) om de skyddade plantorna fått betesskador 4) om det 

uppkommit betningsskador på oskyddade plantor. För varje försöksyta beräknades 

sedan andelen viltbetade plantor med och utan skydd av trefotsbur i oktober 2014.
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All data för denna rapport blev sammanställd och bearbetad med hjälp av Microsoft 

Excel. Tidigare statistik konverterades via data i beräkningsprogrammet Excel och 

vidare registrerades all ny data i samma program och fil. Vidare har också antalet träd 

beräknats trädslagsvis och sedan räknats om till antal/ha. Trädslagsfördelningen har 

därefter skattats genom matematiska beräkningar inom cirkelprovytorna så också vid 

den månadsvisa kontrollen av trefotsburarna.  
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3. Resultat  
Det var en stor skillnad mellan oskyddade plantor och skyddade plantor avseende andel 

skador på båda försökslokalerna (Figur 15 och Figur 16).  Andelen nya betningsskador 

var hög på oskyddade plantor för flera av trädslagen.  

På försökslokal 1 hade det uppkommit nya betningsskador på alla oskyddade plantor av 

asp, sälg och rönn (100 %) (Figur 15). För tall var andelen skadade plantor 86 %, björk 

78 % och ek hade minst andel om 62 %. På de skyddade plantorna hade det inte 

uppkommit några nya betningsskador. Trefortsburarna gav alltså ett 100 %-igt skydd 

mot viltbetning. 

 

 

Figur 15. Försöksyta 1, andel viltbetade plantor (%). 

På försöksyta 2 skiljde sig resultatet från försöksyta 1 vad gäller andelen skadade 

ekplantor (Figur 16). För övriga trädslag som inventerades var skillnaderna små.  Av 

avenboksplantorna hade 100 % erhållit betningsskador. Av tall- respektive ekplantorna 

uppvisade 85 % betningsskador och av björkplantorna var 70 % betade. Av 

trefotsburarna skyddade plantor fanns inga som erhållit betningsskador.  

 

 

Figur 16. Försöksyta 2, andel viltbetade plantor (%). 
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Under försöksperioden utsattes trefotsburarna för hårda vindar, kraftigt regn och snöfall 

då stormarna Simone och Sven drog in över södra Sverige. Under stormen Simone, 28-

29 oktober 2013, med byvindar på 42 m/s och en medelvind på 31 m/s blåste två av 

totalt 40 trefotsburar (5 %) ner. Dessa två burar byggdes upp igen innan nästa storm 

drog in. Stormen Sven, 5-7 december 2013, förde också med sig stora snömängder. Den 

senare stormen hade byvindar på 40 m/s och en medelvind på 30 m/s (SMHI, 2013).  

Stormen Sven blåste ner ytterligare två av totalt 40 trefotsburar. Resultatet visar att 

vindhastigheterna omkring 30 m/s i medelvind och 40 till 42 m/s i vindbyarna välter 

ytterst få, 5 %, av de utställda trefotsburarna.  
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4. Diskussion  
 

4.1. Metoddiskussion  
Flera förekommande viltskydd finns idag etablerade på marknaden. Skydden brukar 

delas upp i arealskydd och individskydd där arealskydden ämnas åt skydd på 

beståndsnivå och individskydd ämnas åt skydd för enstaka träd. Att skydda skogsplantor 

mot viltbetning är en vanlig metod för att få upp önskade trädslag i skogsbestånd. 

Produktionsförluster uppkommer vid ett hårt betestryck med sämre virkeskvalitet och en 

lägre tillväxt. 

Undersökningen var av explorativ art, att framställa ett kostnadseffektivt och ett enkelt 

viltskydd som skyddar enskilda individer av betydelse för den biologiska mångfalden. 

Viltbegärliga trädslag som tall, rönn, salix, asp och ädellöv kan bli problematiskt att få 

fram om man har relativt höga viltstammar. Utan viltskydd är det bara några enstaka 

träd som bildar fullvuxna träd eftersom dessa trädarter är mycket känsliga för viltbete.  

Undersökningen genomfördes på en fastighet med riklig förekomst av älg och rådjur för 

att kartlägga födovalet i busk- och trädskiktet hos de båda viltarterna och för att påvisa 

trefotsburarnas skyddseffektivitet mot viltbete. På så vis kan rapportens resultat 

jämföras med andra fastigheter i Sverige med höga eller låga viltstammar. 

Betningsskadorna ser annorlunda ut från fastighet till fastighet beroende på geografiskt 

läge vegetationssammansättning, trädslagsfördelningen och förekomsten av klövvilt. 

Dock bör resultatet kunna jämföras överlag där klövviltsbete på skogsplantor 

förekommer. 

Eftersom det är i ungskogsstadiet skogsplantor är som mest utsatta för viltskador valdes 

för undersökningen två bestånd där plantorna på försöksyta 1 var 9 år och 0,6-2 meter 

höga och på försökslokal 2 var olikåldrigt och 0,4-1,7 meter höga. De plantor som 

skyddades av trefotsburar inkluderade redan betade individer, plantor som inte hade 

några betesskador och udda trädslag som ek, sälg och rönn. Udda trädslag och redan 

betade individer är särskilt viltbegärliga (Alriksson 1999) vilket stärker undersökningen. 

Undersökningen genomfördes vintern 2013 till hösten 2014 (11 månader). 

Undersökningstiden påverkar förstås utvärderingsresultatet, men ger ändå en god 

uppfattning om det nya individskyddets effekt och kan jämföras med dagens etablerade 

individskydd. Trefotsburarna är fortfarande utplacerade och testas nu med brunris av 

gran som klädsel.  

Det finns felkällor vad gäller uppskattningen av områdets viltpopulation. En felkälla vid 

viltinventeringen kan vara att resultatet inte ger en direkt skattning av antalet djur i 

populationen, utan resulterar i någon form av index som används för jämförelse över 

tid. I denna studie har ett sådant relativt index använts för skattningen av områdets 

populationsstorlek och täthet. Analysen från avskjutningsstatistiken, älgobsen och 

spillningsinventeringen påvisade att avskjutningen var låg i förhållande till 
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viltpopulationernas storlek och därmed är ett resultat enbart från avskjutningsstatisken 

missvisande. Detta kan förklaras med att fastigheten har ett lägre jakttryck. 

En närmare analys av de nya betesskadorna var relativ svår. Ingen klar bild gavs av 

vilka trädslag som hade högst betningstryck på grund av den korta 

undersökningsperioden. 

 

4.2 Resultatdiskussion  
Resultatet tyder på att trefotsburen utgör ett fullständigt skydd mot viltbetning (Figur 

15) och (Figur 16). Hur trefotsburen fungerar under en längre period med fler 

klimatpåfrestningar återstår att se. 

Trefotsburen är enkel att hantera vid låga planthöjder (>2 meter). När den skyddande 

skogsplantan växer sig större blir det mer ohanterligt att skydda den med en trefotsbur 

och frågan är om man kan få upp plantan till älgsäkerhöjd på 4,5 meter utan någon 

toppbetning från klövviltet. En annan fråga som kvarstår är hur vårens solljus ska nå ner 

till den skyddande plantan och hur reducerat ljus påverkar plantan. Försök på minskad 

mängd kvistar och test med brunris kommer att prövas. 

Kemiska medel som Trico, PW-viltsydd, MOTA, Gyllebo, Cervacol, Cervaroll, 

Dendrcocol, Terminal-PW, Anipel m. fl. kan heller inte erbjuda ett 100%-igt skydd 

(Bergqvist 2002). Trefotsburen består till 100 % av naturligt material, vilket minskar 

stresskador på skogsplantor och erbjuder ett 100%-igt skydd mot betningskador från 

klövvilt. 

Trefotsburen erbjuder däremot 100 % skydd mot klövviltsbete men produkten är mer 

inriktad på att skydda enstaka värdefulla trädarter. Den privata skogsägaren bör ha 

tillgång till material att konstruera ett viltskydd på sin egen fastighet för att skydda 

enstaka skogsplantor mot viltbetning. Material som undertryckta granar har en hög 

hållbarhet om 15-20 år och kan därmed användas till skydd fler än en gång. Äldre 

granris utgör en lägre betningsbenägenhet och torde därmed passa som klädsel på 

trefotsburen av undertryckta granstammar. Saken är en kostnadsfråga kontra tidsfråga 

som den privata skogsägaren själv få ta ställning till. 

Trefotsburar blåste omkull vid en medelvind på 30 m/s och vindbyar på 40-42 m/s 

vilket indikerar på att trefotsburen är något vindkänslig även om byvindarna sällan når 

upp till orkanstyrka.  
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4.3 Fortsatta studier 
Fler studier krävs för att undersöka trefotsburen som ett alternativ till dagens etablerade 

individskydd. Här nedan listas en rad förslag om fortsatta undersökningar. 

 Test med brunris av gran som klädsel 

 Det minskade solljusets effekt på plantans tillväxttakt 

 Trefotsburens hållbarhet 

 

4.4 Slutsats 

Trefotsburen ger ett bättre skydd mot viltbetning än de kemiska medlen som marknaden 

erbjuder. 

De kemiska medlen är känsliga för fukt och nederbörd vid applicieringstillfällerna. 

Trefotsburen visade sig tåla extremt väder. Trefotsburen klarar av vindhastigheter upp 

till 30 m/s. 

Trefotsburen erbjuder 100 % -igt skydd mot viltbetning. 

Trefotsburarna är kostnadseffektiva och är mest ämnade för skydd av enstaka värdefulla 

trädarter ur ekonomiska, ekologiska och estetiska aspekter. 

Man kan öka biologisk mångfald med brukande av trefotsburar genom att öka antalet 

trädslag per hektar. 

Trefotsburen är en enkel konstruktion och kan enkelt användas av varje skogs- och 

markägare.  
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