Samförvaltning av skog och älg
Tisdag 9 juni genomförde Sydöstra Värmlands VVO en skogskväll på Korontorps Gård för markägare
och jägare. Temat var "Det går att samförvalta tall och klövvilt". Samling var mellan 17 -18.
Deltagarna, som blev ett 25-tal, möttes där av vildsvinswook som Affe Nilsson med van hand hade
lagat till samt en skyttesimulator. Tyvärr klickade den ibland. Teknisk haveriutredning är påbörjad
och ansvariga ger sig inte förrän grundproblemet är identifierat och åtgärdat.
Temat för kvällen var att visa på att det visst går att få klövvilt och skog att gå ihop. Om man gör rätt
så går det alldeles utmärkt.
På många tallmarker så planteras idag gran av rädsla för skogsskador. Tore Bengtsson, Vadsbo Skog,
visade vid studiebesöket på Krontorps marker på att det går om man ser till att föryngra genom sådd
och därigenom få upp så mycket plantor så att det både räcker till skog och älgföda. Och blir över.
Man bör lämna rätt täta frötallsställningar och gärna markbereda. Sedan tar man ut frötallarna när
plantorna är ca 2 dm höga för att minimera skador från maskinerna. Alltså finns det tillräckligt med
mat för älgen och mer än tillräckligt att ta fram en timmerställning från på sikt. Ännu bättre är det
om många markägare gör på detta sätt för att sprida betestrycket.
Förutom självsådden så kan man också så maskinellt.
En hel del av dagens skogsproblem handlar om att man planterar ett minimiantal tallplantor som
absolut inte får skadas. Förutsätter i praktiken inga älgar alls. Det här är en dålig metod som
skogsbolagen har tagit till sig och tyvärr sprider till privata markägare. Att glesplantera tall innebär
också att ingen självavkvistning sker vilket ger dålig kvalitet på virket.
Deltagarna fick med egna ögon se att metoden fungerar. Christian Sundby på Krontorp anser sig inte
ha några skogsskador orsakade av älg.
Jaktvårdskonsulent Johan Stedt var också där och informerade om klövviltsförvaltning.
Kvällens olika komponenter var uppskattade och flera har hört av sig efteråt och tackat.
Vi kommer igen med fler aktiviteter på temat samexistens mellan klövvilt och skog.

Tore Bengtsson, Vadsbo Skog, i samspråk med markägare. I bakgrunden Johan Stedt med som som
äter vildsvinswook

