L.
Motion till Södras Vätterbygdens SBO årsmöte 2022.

Betestrycket från klövvilt - en framtidsfråga
Bakgrund
Det nuvarande älgförvaltningssystemet har nu funnits i 10 år. Trots ett omfattande arbete har
klövviltstammarna på många håll ännu inte hamnat i nivå med fodertillgången. ÄBIN-inventeringen
visar fortfarande på oacceptabelt stora skador och hårt betad RASE. Södra har drivit projektet
Kraftsamling tall och under projektperioden har en kraftig ökning av planteringen av tall skett.
Kunskapsnivån om viltets påverkan på våra skogar har ökats hos både förtroendevalda och anställda
på verksamhetsområden samt hos många medlemmar.
Viltdemohängen har de senaste åren anlagts på alla SBO. Dessa börjar nu ge en mycket pedagogisk
bild av hur hårt betestrycket är i våra skogar. Betet från våra viltstammar orsakar kostnader årligen
på 3,5 miljarder att jämföra med granbarkborrar som har kostat 1 miljard/år.
Förslag
Vi föreslår en fortsatt satsningen i linje med kraftsamling tall. Vi måste fortsätta få ut kunskapen
bland medlemmarna om klövviltets påverkan på skogen. Vi behöver få ett mycket större
engagemang i de lokala älgskötselområden, både hos markägare och skogsbrukare.
Det räcker inte med bara med björk och tall som foder. Vi måste få tillbaka både bärris och örter i
tillräcklig omfattning. Först då kan vi skapa viltstammar av god kvalité. Det behövs också fortsatt
förbättring av plantering av rätt trädslag på rätt marker.
Organisation
De personer som ska driva frågan om viltstammarna bör har en självständig roll direkt under
regionchefen eller viltansvarig på medlemsavdelningen. Det är bra med en viltansvarig på varje VO
som vi har haft. Vi behöver engagera den förtroendevalda organisationen mera att driva frågan lokalt
ute på skötselområden- och förvaltningsområdesnivå.
Effekt
Mjölkörten är en bra indikatorväxt och som har en stor fröbank i många marker. Om
klövviltstammarna är i balans kommer det att synas på hyggena. När örter och bärris är tillbaka i
tillräcklig mängd så kommer älgkalvarna att komma tillbaka till viktmålet på 70 kg i slaktvikt. Vi når
också en acceptabel skadefrekvens på tallskogen, 7 av 10 stammar oskadade när vi når 5 meters höjd
och högst 5% skador i ÄBIN per år.
Yrkande
Vi yrkar


att resurser avsätts för viltfrågan så att en fortsättning av minst samma omfattning och
inriktning som Kraftsamling tall kan ske även de kommande tre åren.



att motionen skickas vidare till föreningsstämman
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Styrelsens svar på motion från sbo 9842, Vätterbygden:
Betestryck från klövvilt – En framtidsfråga

Motionär
Anna-Karin Malm, Anders Strandh och Gunnar A Johansson
Yrkande
Att resurser avsätts för viltfrågan så att en fortsättning av minst samma omfattning och
inriktning som Kraftsamling tall kan ske även de kommande tre åren.
Svar
Styrelsen delar till stora delar motionärens syn. För skogsägare i Götaland är det oerhört viktigt
att skadenivåerna minskar och når den målnivå som skogsbruket är överens om på 5% årsskada
på tall.
Motionerna i denna viktiga fråga har varit många genom åren och efter föreningsstämman 2019
beslutades att projekt ”Kraftsamling Tall” skulle starta och pågå under tre år.
Tre år har nu gått och redovisning av projektet kommer ske på föreningsstämman innevarande år.
Projektet har arbetat intensivt och lärdomarna har varit många. Även om projektets tuffa
målsättning inte uppnåtts har mycket gott arbete utförts och goda erfarenheter har fångats som
skall tillvaratas framåt. Några exempel på detta är viltdemoytorna som anlagts inom samtliga
skogsbruksområden som fortsatt kommer vara utmärkta mötesplatser för att visa och diskutera
viltets påverkan på vegetationen. Vidare har de regionala viltsamordnarna haft en god effekt och
stöttat markägarrepresentanterna i förvaltningsgrupperna, varit ett stöd för förtroendevalda
och tjänstemän lokalt och gjort att Södra nått ut bredare i denna fråga. Medvetandet och
kompetensen ute bland medlemmar har också ökat under projektets arbete. Södra avser därför
arbeta vidare med denna viktiga fråga i oförminskad kraft och skala. Projektet Kraftsamling Tall
kommer dock inte leva vidare men de goda erfarenheter och arbetssätt som projektet format
kommer tas vidare när det nu övergår till ordinarie verksamhet på Södra Skog.
Hemställan
Föreningsstyrelsen hemställer
att
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motionen är besvarad.
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