Tillgång till älgfoder
dagens och framtidens utbud

Fodertillgången avgör vilken täthet och tillväxt en älgstam kan ha. Bästa beskrivningen av hur
mycket älgfoder som finns inom ett område får man med en fodermätning i provytor. Genom
att göra prognoser över hur fodermängden varierar över tiden kan man ligga steget före händelseutvecklingen och bättre anpassa älgstam och avskjutning till rådande förhållanden. Fodersituationen spelar också en avgörande roll för vilka skador älgen gör på skogen.
VARFÖR SKALL MAN MÄTA FODER?

•

•

Analyser av satellitbilder där arealen ungskog beräknas ger inte en korrekt beskrivning av fodertillgången. Inte ens om kalibreringsmätning sker i
ungskogen. Beroende på landskapets struktur kan
även andra miljöer vara av stor betydelse för älgen.
Fodermätning gör det möjligt att analysera hur
älgtätheten påverkar skadefrekvensen på exempelvis tallungskog. Varför färre älgar inte ger färre
betesskador kan få sitt svar genom en fodermätning.
En fodermätning gör det möjligt att ta fram prognoser för foderutvecklingen. Prognoserna kan
användas för att anpassa mål i den lokala älgförvaltningen efter förutsättningarna.
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Älgens stora skafferi är ungskogen. Där finns
kvistbetet. Men även äldre skog är viktig ur
fodersynpunkt. Det värdefulla blåbärsriset
finns där.

•

•

•

En komplett inventering av fodermängd med upplägg, fältarbete, analys och resultat. Finns ett register över områdets beståndsåldrar kan arbetet göras
säkrare och billigare.
Enklare rapport med resultat, prognoser och kommentarer. Eller, om det finns underlag i form av
älg- och skadeinventering, göra mer detaljerade
redovisningar där fodersituation, skador och älgstam diskuteras ihop.
Genomgång av hur resultaten kan användas i älg–
och skogförvaltning på bästa sätt.
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Vart är fodret på väg? En gynnsam tillvaro för
älgen kan på ett årtionde förbytas till något
helt annat. Och en större storm kan förändra
förutsättningar helt.
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