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Många vinnare med mer foder
Med omtanke och ganska små medel går det att skapa mycket foder till 
älgar och annat klövvilt. 
– Vi vill visa positiva möjligheter som bidrar till färre betesskador, fris-
kare djur och med biologisk mångfald, säger forskare Annika Felton.
Hon deltar i EU-projektet 
”Vild & bortskämd” tillsam-
mans med LRF, myndigheter, 
Jägreförbundet, Naturskydds-
föreningen och markägare.
   – Alla är vinnare, vilket 
bidrar till en bred uppslutning 
kring frågorna.
   – Mer foder löser förstås 
inte alla problem, men det är 
en bit på vägen. I en del om-
råden kan man också behöva 
ta ner antalet djur men i detta 
projekt koncentrerar vi oss på 
foderskapande åtgärder. Där 
finns mycket ny och spännan-
de forskning, berättar Annika 
Felton.

MÖJLIGHETERNA visas i 
ett par filmer som finns på 
Youtube (se länk nedan), man 
tar fram faktablad och utbild-
ningsmaterial. 
  Dessutom hålls dialogmöten 
med markägare och jägare.
   I korthet handlar det om att 

skapa foder utspritt i landska-
pet. Att göra många åtgärder 
på flera platser.
   – Det är betydligt bättre än 
koncentrerad utfodring, vilket 
kan leda till ökade betesska-
dor. Djuren är beroende av en 
balanserad kost. Får de myck-
et kolhydrater, exempelvis 
genom utfodring med betor, 
äter de gärna fler kvistar för 
att återställa balansen.
– Dessutom ökar risken för 
sjukdomsspridning med 
många djur på en utfodrings-
plats.

I FILMERNA visas hur foder 
kan skapas på mindre ytor, 
längs dikesrenar och i kraft-
ledningsgator.
   I skogen är det viktigt att 
om möjligt satsa på tall och 
lövträd där förutsättningar-
na finns, med andra ord ett 
ståndsanpassat skogsbruk.
   I röjningen kan mycket gö-
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ras genom att ta vara på rönn, 
asp, sälg och ek. 
   Inte minst är sälgen viktig 
eftersom den blommar tidigt 
och är viktig för pollinerande 
humlor och bin.
   – Rönn och sälg kommer 
ofta i kantzonerna mellan 
åker och skog, liksom längs 
dikesrenar. En del bör röjas 
ner till beteshöjd, på ungefär 
en meter. Några träd kan för-
hoppningsvis växa sig stora. 
   – Vid avverkning vintertid 
finns möjligheten att lägga  
tall och lövris överst i högar 
där hjortdjuren kan äta. 
  – Det handlar inte om att 
göra en enda stor åtgärd utan 
flera olika saker på många 
platser, säger Annika Felton. 

HENNES forskning klargör 
att djuren mår bäst av en rik 
varierad kost. 
   Undersökningar från 26 älg-
skötselområden visar entydigt 
att älgarna med högst vikt har 
den mest varierade kosten.  
    Älgarna som åt ett 30-tal 
olika arter vägde betydligt 
mer än de som bara fick i sig 
ett 20-tal olika arter.
   Även om tall är en stapel-
vara i kosten mår djuren, och 
skogen, bäst av flera alterna-
tiv.
– Med ganska små insatser 
kan man göra stor skillnad 
och det ska helst inte kännas 
pliktfyllt, utan inspirerande. 

Det handlar om det lustfyllda 
i att skapa blommande växter 
och mat till det vilda, säger 
Annika Felton.
    
 DELTAGANDE organisatio-
ner i ”Vild och bortskämd” 
är Länsstyrelsen Skåne, 
Skogsstyrelsen, Jägareförbun-
det Skåne-Blekinge, Natur-
skyddsföreningen Skåne, 
Sveriges Lantbruksuniversitet, 
Jordägareförbundet, LRF, 
Högskolan Halmstad och 
privata markägare.

Filmer: https://www.youtube.com/channel/UCoongOhREnwQZa65BqZ95rA

Rönn är något av en favorit för älgarna

Den tidigt blommande sälgen betyder 
mycket för pollinerande insekter.


