Konsekvenser av viltskador för sågverk
och skogsägare i Mellansverige
– En fallstudie över de ekonomiska konsekvenser som uppstår
av viltskador ur ett industriellt perspektiv.
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Förord
Jag vill börja med att tacka Karl Hedin och Fredrik Nilsson Marnefeldt för uppdraget att
undersöka konsekvenser av viltskador ur ett industriellt perspektiv. Studien har genomförts
som ett sidoprojekt under den första delen av mitt traineeår hos AB Karl Hedin sågverk och
har varit ett intressant ämne för att få ökad förståelse för kvalitetsaspekterna i hela kedjan från
planta till planka.
Vill även tacka arbetskamraterna på AB Karl Hedin sågverk i Krylbo för den hjälp jag fått vid
datainsamling och bidrag med kännedom angående kraven kunder ställer på produkters
kvalitet. Det mest tänkvärda har varit att betrakta skadebegrepp och kvalitetsbegrepp ur
kundens perspektiv där konsekvensen först realiseras när kunden inte är beredd att betala
samma pris för slutprodukterna. Vill även passa på att tacka tidigare medarbetare på VMF
Qbera för hjälpen med datainsamling och kunskap kring stockkvalitet.

Jacob Granberg 2018-03-21
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Sammanfattning
I Sverige har jakt varit en källa för rekreation, försörjning, social och kulturell aktivitet under
lång tid och acceptansen i landet är hög. Jakt är det främsta verktyget vid viltförvaltning där
det idag förs en aktiv debatt angående hur väl det nya förvaltningssystemet fungerar. Det nya
systemet infördes under 2012 och har fått tid att implementeras och utvärderingar drivs nu på
olika håll. Förvaltningen ska ta hänsyn till de skador och värden som vilt skapar och hitta en
balans.
Viltskador betraktas sällan ur ett industriellt perspektiv och kunskap om de ekonomiska
konsekvenser som genereras för sågverk och skogsägare är låg. Få studier har studerat
viltskador där konsekvensen realiseras, d.v.s. när en skogsägare får lägre intäkter för sitt virke
vid industrin eller när sågverk får lägre intäkter av att sågade varor värderas lägre. För att
klara av att balansera de olika aspekterna i viltförvaltningen är det därför intressant att
praktiskt studera vilken ekonomisk förlust som genereras och i vilken del av
försörjningskedjan konsekvenser yttrar sig.
Studiens syfte är att studera de ekonomiska konsekvenser som uppstår för sågverk och
skogsägare på grund av viltskador ur ett industriellt perspektiv. Detta genom en fallstudie vid
AB Karl Hedins sågverk i Krylbo och studie av barrmassaved vid Stora Enso Skutskärs
massabruk. Syftet besvarades genom att olika virkespaket studerades vid sågverket för att se
hur stor andel av virket som blir nedklassat på grund av viltskador. Detta i kombination med
en prisskillnad mellan virkeskvalitéer resulterar lägre intäkt för sågverket. Konsekvenser för
skogsägare studerades vid både sågverket och massabruket. Utifrån andelen timmer som
vrakas och andel barrmassaved som på grund av viltskada inte uppfyller kvalitetskraven för
timmer, tillsammans med prisskillnaden på sortimenten beräknas konsekvensen för
skogsägaren.
Resultatet från studien visar att andelen sågade varor som blir nerklassat på grund av
viltskador är ca 0,47 procent av den totala furuvolymen. Detta genererar en lägre intäkt för
sågverket med ca 4,1 kronor per sågad m3sv fura och för AB Karl Hedin sågverk i Krylbo
summeras detta till ca 256 500 kronor per år. För skogsägaren vrakas ca 0,4 procent av det
timmer som levereras till AB Karl Hedin Krylbo på grund av viltskada och ca 1,2 procent av
barrmassaved från gallringar skulle kunna apterats som timmer om det inte var viltskadat.
Den ekonomiska konsekvensen för skogsägaren blir då ca 0,6 kronor per levererad m3fub till
sågverket och 1,4 kronor per levererad m3fub barrmassaved från gallringar.
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1 Inledning
Det inledande kapitlet ger bakgrund till ämnet och redogör hur tidigare studier betraktat
viltskador. Sedan framförs en kortfattad beskrivning över problemet och det kunskapsgap som
idag finns, vilket motiverar studiens syfte. I slutet av kapitlet redogörs studiens avgränsning
och rapportens struktur. Kapitel två ger en bredare och mer detaljerat bild över bakgrunden
och det kunskapsläge som finns.

1.1 Bakgrund
I Sverige finns en lång tradition av jakt som en social aktivitet. I Svensk Jakt (2017) redovisas
att acceptansen för jakt har ökat stadigt enligt mätningar från Sifo utförda från 1970-talet. I
januari 2017 accepterade 89 procent av befolkningen jakten, åtta procent var emot jakt och tre
procent hade ingen åsikt.
Förvaltning av vilt sker främst genom jakt och genomförandet bedrivs av jägare. I
älgförvaltningen regleras avskjutningen med mål framtagna inom älgförvaltningsområden
(ÄFO) med tillhörande älgskötselområden (ÄSO) och licensområden. Riktlinjerna fastställs
av Länsstyrelsen som är den organisation som har det formella ansvaret för administrationen
av älgjakten (Länsstyrelsen, 2017). Figur 1 illustrerar den nationella älgavskjutningen under
åren 1980-2015.
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Figur 1: Nationell avskjutningsstatistik mellan år 1980 och 2015 (Viltdata, 2017)
Figur 1 visar ett diagram över en trend där allt färre älgar skjuts i landet vilket resulterar i att
den totala avskjutningen i landet minskar (Viltdata, 2017).
En artikel i Svensk Jakt (2013a) redogör för de ekonomiska konskevenser som uppkommer på
grund av betesskador vid AB Karl Hedins sågverk i Krylbo under 2013. Skadorna är praktiskt
studerade i sågverket och resultatet visar ett minskat värde på sågad fura med mellan 0,4 %
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och 0,7 %. Resultatet bygger på uppkomna virkesfel (0,6 %) som betesskador bedöms ligga
till grund för. Detta har studerats vid sågverkets inmätning, justerverk och i utsorterade
virkespaket. Prisskillnaden mellan virke av huvudkvalitet och nedklassat virke på grund av
betesskador är beräknat till cirka 600 kronor per kubikmeter. Denna studie fick replik i
Svensk Jakt (2013b) där en representant från Bergvik Skog AB menar att det är svårt att veta
varifrån virket som studerats kommer ifrån. Representanten menar även att träd med
betesskador sorteras redan i skogen som massaved då skogsmaskinförarna klarar av att se en
gammal skada på trädets utsida. Vidare menar representanten att älgbetesskador finns i två
tredjedelar av de träd som gallras. Detta skiljer sig mycket ifrån den bild som uppvisas vid
sågverket vilket gör det intressant att fortsätta studera ytterligare studera viltskadefrågan ur
detta perspektiv.
Skogsstyrelsen (2017a) gick ut med ett debattinlägg den 10 juli 2017 där de menar att
kortsiktigt agerande i skogen hindrar den nya älgförvaltningen. De menar att fler markägare
och jägare måste ta ansvar i den nya älgförvaltningen för att minska betesskadorna som
skapar en lång rad negativa konsekvenser. I uttalandet från Skogsstyrelsens utrycker även
krav på att markägare och jägare tar sitt ansvar och slutar agera kortsiktigt. Som slutmening
skrivs i artikeln: ”Att jobba för minskade betesskador är och kommer fortsättningsvis vara
viltförvaltningens viktigaste uppgift. Hela samhället är förlorare om ingen långsiktig
förändring sker.”(Skogsstyrelsen, 2017a).
I ett pressmeddelande 3 september 2017 önskade Sveaskog (2017a) jägarna en riktigt god
jaktlycka inför den stundande älgjakten. Uttalandet grundar sig i att de menar att
samhällskonsekvenserna av dagens viltstammar är oacceptabla. De önskar se ett ökat politiskt
medvetande kring viltförvaltningens negativa konsekvenser där viltolyckor ökar, negativa
konsekvenser för arbetstillfällen, omställningen till ett fossilfritt samhälle, biologisk mångfald
och framtidens skogstillstånd.

1.2 Litteraturgenomgång
Det finns olika perspektiv över hur viltskador ekonomiskt kan påverka olika delar av
försörjningskedjan. Studier som är utförda fokuserar ofta på skogstillståndet och de
ekonomiska konsekvenser skadad ungskog genererar i form av ökade föryngringskostnader,
minskad volymtillväxt och försämrad kvalitet för sågverken.
Exempel på en sådan inriktning på studien som blivit uppmärksammad är en 28år lång studie
från Furudal, Dalarna. Pettersson m.fl. (2010) har analyserat de långsiktiga effekterna från
skador som betesskador från älg genererat mellan år 1979 och 2007. Försöket anlades i ett
vinterkoncentrationsområde med extremt höga älgtätheter både före och några år efter
försökets start. Försöket gav en tydlig bild över beståndsutvecklingen och huvudresultatet
visade på tillväxtförluster på grund av de skador som skett. Det nämns även att betesskadorna
kan ställa till problem för sågverken i framtiden på grund av försämrad kvalitet på rotstockar
av tall, men detta studerades inte i studien. Dahlén (2014) utförde en revision av
Furudalförsöket där slutsatserna är att den relativa tillväxten är densamma i de betesskadade
försöksytorna som i de obetade. Betesskadade träd växer alltså inte ikapp obetade träd i
senare skeden av omloppstiden. Den volymminskning som skadorna genererar gör att utsatta
bestånd hamnar efter i utvecklingen och kommer inte ikapp senare.
Då Furudal-studien visat effekten av betesskador vid extrem älgtäthet har Skogforsk (2018)
initierat en ny långliggande studie kallad BETT – Betets Effekter för Tallens Tillväxt och
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skador. Denna studie ska belysa effekterna av lågt till medelhögt betestryck och försöksytorna
är spridda i landet för att ge en representativ bild över hur viltbete påverkar tillväxt, kvalitet
och i slutändan ekonomin i en ”vanlig” svensk tallskog.
Persson (m.fl. 2004) har i ett försök i Västerbotten har studerat hur foderuttag påverkar
tillväxeten genom att viltbete av älg simulerades under tre år. Kvistbete, lövrepning, betning
från fältskiktet och tillförsel av spillning och urin efterliknades för att se vilka konsekvenser
detta genererar för tillväxten. Resultatet speglar de förutsättningar som gällde under försöket
och visar att det kan leva upp till 40-75 älgar per tusen hektar tallungskog utan att
foderproduktionen blir lidande.
Future Forest (2014) redogör för forskning kring skogens nyttigheter där en studie som
studerat skogsägare och jägares olika syn på viltskador presenteras. Studien visar att det finns
en skillnad på synen av betesskador där fler skogsägare ansåg problemen som allvarliga.
Studien var nationell och innefattade ca 1650 jägare och ca 244 skogsägare.
Kvarnström (2010) har studerat viltskadeproblematiken ur ett industriellt perspektiv med
hjälp av en kvalitativ metodik. Han studerade hur älgexplosionen på 70- och 80-talet har
påverkat skogsindustrin och har samtidigt försökt sia om framtiden. Studien genomfördes
genom en litteraturstudie och enkäter till 12 stycken sågverk i Mellansverige. Resultatet visar
att en extrem älgpopulation påverkar virket i skogen negativt då bestånden blir glesare och
skador som stambrott, toppbetning och barkgnag uppstår. Intressant är att trots denna negativa
påverkan i skogen beskriver fyra av fem representanter från sågverksindustrin att de inte har
märkt av älgexplosionen i sin produktion och den femte redogör att kunskap saknas för att
svara på frågan.

1.3 Problemformulering och kunskapsgap
Viltskador anses vara ett stort problem i dagens debatt vilket uttrycks från både statliga
myndigheter, skogsbolag och skogsägare (Skogsstyrelsen, 2017a; Sveaskog, 2017a; Future
Forest, 2014). Trots detta finns det få vetenskapliga studier som visar på de påtagliga
ekonomiska konsekvenser som uppstår på grund av viltskador.
Värderingen av viltskador sker idag utifrån ett skogligt perspektiv genom att bedöma
älgbetesskador i fält genom en älgbetesinventerings-metodik (ÄBIN)(Skogsstyrelsen 2017b).
Det som studeras är skogstillståndet där skadebilden porträtteras genom uppkomst och mängd
älgbetesskador i unga skogsbestånd. Ingemarson m.fl. (2007) har på initiativ av
Skogsstyreslen sammanställt resultat från många års forskning (främst från SLU) i en
utredning över de kostnader och värden som är knutna till älg- och rådjurstammen i Sverige.
Rapporten betonar i ett separat kapitel att inom den virkesförbrukande industrin saknas i hög
grad forskningsunderlag över de intäktsbortfall som sker på grund av älgbetning och att
området bör studeras ytterligare.
I tidigare studier som genomförts har skador observerats i skogen och genom antaganden
meddelas att skadorna som observerats kan skapa stora konsekvenser för skogsindustrin.
Älgar skadar träd genom betning och fejning, men hur stor skada detta genererar senare i
skogsindustrin och de skogliga näringarna är det få, om ens någon studie som praktiskt
studerat. Den realiserade värdeminskningen sker när en kund inte är beredd att betala samma
pris för produkter från ett viltsskadat träd än för produkter från ett oskadat träd.
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Få studier förutom Kvarnström (2010) har studerat viltskadeproblematiken ur ett industriellt
perspektiv. Den studien genomfördes med en kvalitativ metodik där intervjuer låg till grund
för slutsatserna. Det finns ett kunskapsgap angående de faktiska konsekvenserna som uppstår
på grund av viltskador och som drabbar sågverk och skogsägare. Detta motiverar att praktiskt
studera de ekonomiska konsekvenserna som uppstår för sågverk och skogsägare.

1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet är att studera de ekonomiska konsekvenserna som uppstår för sågverk och skogsägare
på grund av viltskador. Detta ska ske ur ett industriellt perspektiv och ska besvara följande
frågeställningar.
1.4.1 Konsekvenser för sågverk

 Hur stor andel av de sågade varorna som produceras vid AB Karl Hedin sågverk i


Krylbo har kvalitetsbrister som kan antas härstamma från viltskador?
Vilken ekonomisk konsekvens genererar detta för sågverk?

1.4.2 Konsekvenser för skogsägare

 Hur stor andel av de tallkubb stockar som levereras till Krylbo sågverk har viltskador



som resulterar i vrak?
Hur stor andel av den massaved som levereras till industrin består av virke med
timmerdimension men som inte klarar kvalitetskraven på grund av viltskada.
Vilken ekonomisk konsekvens genererar detta för skogsägarna?

1.5 Avgränsning
Studien avgränsas till AB Karl Hedins verksamhetsområde och de förutsättningar som råder
där. I området har skogen traditionsenligt använts för järnbruk och skogarna har ofta en
trädslagsblandad struktur. Det sker ingen tydlig säsongsvariation i älgarnas uppehälle och de
kan anses vara relativt stationära inom området. Problem som uppkommer då vandringsälgar
samlas i extrema koncentrationer under vintern studeras inte. Förutsättningarna ser
annorlunda ut i andra delar av landet vilket innebär att situationen kan se annorlunda ut där.
Mellansverige hyser också en vargpopulation som nyckfullt reglerar älgstammen och vars
påverkan på älgstammen och de dominoeffekter som uppkommer kräver sin egen studie.
Virket som studeras kommer från hela AB Karl Hedins fångstområde och detaljer kring
specifika växtplatser tas inte hänsyn till. Det som levereras till AB Karl Hedin sågverk i
Krylbo är en blandning av virke från slutavverkning och gallring från både egen skog, privata
skogsägare via anskaffningsverksamhet och köp/byten med externa bolag. Viltskador
uppkommer främst på rotstockar av tall och därför är det enbart tall/furu som studerats.
Kostnader som kan uppstå genom ökade skötselåtgärder studeras inte.
Det som studerats är begreppet viltskador då det mer kringskurna begreppen betesskador eller
älgbetesskador medför svårighet vid datainsamlingen. Om ursprunget till en skada är från bete
eller om stammen knäckts av djurets vikt är svårt om inte omöjligt att se vid industri. Att
avgöra huruvida det är en älg eller annat vilt är lika svårt vilket gör att avgränsningen blir att
studera det bredare begreppet viltskador.
4

Studien ser till nulägets efterfråga, krav på produkter och pris för olika kvaliteterna vilket kan
komma att ändras i framtiden. Ingen hänsyn till framtidsprognoser genomförs och snittvärden
från 2017 har använts som underlag för beräkningarna. Förlorade värden på grund av nedsatt
kvalitet sker då slutkundens betalningsförmåga avtar av olika anledningar, tillexempel
konjunktur, nya produkter och konkurrens
Det är enbart ekonomiska konsekvenser för viltskador på tall/furu som studeras. Det finns
även andra trädslag, speciellt lövträd som påverkas av vilt men dessa har i dagens läge inte
samma ekonomiska värde för den svenska skogsindustrin och kvalitetsaspekten på dessa
trädslag är ofta försumbar. Dessa trädslag är därför inte lika intressant att studera i detta läge
men kan bli aktuellt att studera i framtiden. Viltskador från älg på unga granbestånd sker i
mindre omfattning och de skador som sker i detta stadie genererar mindre negativa
konsekvenser ur kvalitetssynpunkt. Skador orsakade av andra hjortdjur på äldre granbestånd
har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat vilket förtjänar sin egen studie.

1.6 Rapportens struktur
Strukturen på rapporten illustreras i Figur 2 med kopplingar mellan de olika kapitlen.

Figur 2: Illustrerar rapportens struktur och kopplingen mellan rapportens kapitel.
Rapporten inleds med en övergripande introduktion till hur viltskadeproblematik tidigare
studerats och hur debatten förs idag. Detta följs av en problematisering och redogörelse för
hur denna studie kan bidra med kunskap ur ett nytt industriellt perspektiv. Syftet med
tillhörande frågeställningar redovisas och inramas med förtydligande avgränsningar. Efter
detta beskrivs en empirisk bakgrund med relevanta teorier som kan knytas till det industriella
perspektivet. Kapitel tre beskriver metod för genomförande av datainsamling, beräkning och
analys vilket sedan redovisas i kapitel fyra. Detta diskuteras sedan i sin helhet i
diskussionskapitlet som stödjer de slutsatser som levererar svar på frågeställningarna och ger
förlag på utökade studier.
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2 Empirisk bakgrund och teorier
Detta kapitel ger en bild över dagens kunskapsläge inom älgförvaltning, effekter av viltskador
och de värden viltstammar genererar. Kapitlet avslutas med några ekonomiska teorier som
kan kopplas till viltskadeproblematik ur ett industriellt perspektiv.

2.1 Dagens älgförvaltning
Huvudansvaret för viltförvaltningen har Naturvårdsverket och Länsstyrelserna har det
praktiska ansvaret. Skogsstyrelsen som myndighet har en roll att förmedla kunskap om viltets
påverkan på skogen. På en mer regional nivå indelas områden i Älgförvaltningsområden
(ÄFO) och en Älgförvaltningsgrupp (ÄFG) tillsätts. Till detta hör mindre Älgskötselområden
(ÄSO) och licensområden. Det nya systemet med ÄFO och ÄSO infördes i januari 2012 med
huvudsyfte att skapa en lokalt förankrad ekosystembaserad älgförvaltning där en stam med
hög kvalitet balanserar med foderresurserna. Allmänna intressen såsom rovdjursförekomst,
trafikolyckor, friluftsliv, inverkan på biologisk mångfald och skador på jord- och skogsbruk
ska tas hänsyn till vid förvaltningen. Det nya systemet ska vara enkelt, kostnadseffektivt,
rättssäkert och adaptivt genom att anpassa sig efter förändrade förhållanden.
(Naturvårdsverket, 2017a).
Den operativa verksamheten bedrivs av jägare som idag reglerar älgstammen främst genom
licensjakt. Som riktlinjer för denna reglering tas det fram avskjutningsmål inom ÄFO i
samråd med tillhörande ÄSO och licensområden. Riktlinjerna fastställs sedan av
Länsstyrelsen som har det formella ansvaret för administrationen av älgjakten. Förvaltningen
och förvaltningsplanen bygger på en förankring i lokalsamhället där kunskap om
inventeringar och skador ska ligga som grund för att skapa en älgstam av hög kvalité som är i
balans med betesresurserna. Avskjutningen ska vara adaptiv och de mål som blir uppsatta ska
bygga på kunskap. Systemet är uppbyggt så att det ska anpassa sig efter nya dataunderlag och
vunnen kunskap (Länsstyrelsen, 2017).
2.1.1 Strategi för svensk viltförvaltning
Älgförvaltningen utgår ifrån ”Strategi för svensk viltförvaltning” vilket är en nationell strategi
som syftar till att stärka Sveriges viltförvaltning fram till år 2020. Strategin hanterar de
viltarter som förvaltas aktivt genom jakt i nutid och framtid – det som kallas ”jaktbart vilt”.
Viltpolitiken och lagstiftning beslutas av Sveriges riksdag och förhåller sig inom vissa ramar
t.ex. EU:s-lagstiftning och internationella åtaganden. Naturvårdsverket är den centrala
förvaltningsmyndigheten i Sverige som tillsammans med Länsstyrelserna, Jordbruksverket
och Skogsstyrelsen har viktiga roller i viltförvaltningen (Naturvårdsverket, 2017b).
I strategin står det att viltförvaltningen aktivt ska bidra till att förebygga skador och andra
problem. Detta samtidigt som vilt ska brukas på ett mångsidi0gt sätt som skapar värde i flera
led där friluftsliv, turism, jakt som fritidsintresse eller näring, produktion och förädling av kött
och andra produkter. Jakt, viltturism och annat brukande av vilt ska inte begränsas av
omotiverade hinder utan ska främjas. Viltet ska brukas på ett mångsidigt sätt och detta ska
alltid tas hänsyn till när myndigheter fattar beslut som påverkar vilt som exempelvis
förändrad markanvändning och friluftsfrågor. Förvaltningen ska bidra till att förebygga
skador och andra problem som vilt genererar. Staten ansvarar för ett ersättningssystem för
vissa skador som orsakas av vilt och utgår ifrån acceptansnivåer. I strategin står att läsa att
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dessa acceptansnivåer även bör finnas för andra areella näringar och ansvaret att dokumentera
skador skapade av vilt måste förtydligas (Naturvårdsverket, 2017b).
Alla beslut inom viltförvaltningen ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt
samtidigt som de som fattar beslut ska ha kunskap om viltförvaltning och den gällande
lagstiftningen. Den bästa tillgängliga kunskapen ska användas där naturvetenskapliga och
samhällsvetenskapliga kunskaper ligger till grund för beslut inom viltförvaltningen. Då beslut
fattas regionalt är fler personer delaktiga vilket ställer krav på att forskningsresultat är
tillgängliga för berörda intressenter (Naturvårdsverket, 2017b).
2.1.2 Ingående data som grund i älgförvaltningen
I presentationsmaterial från Svenska Jägareförbundet (u.å.) diskuteras det huruvida det finns
tillräckligt med ingående data över älgstammen för att fatta rationella beslut vid
älgförvaltningen. Där beskrivs fyra olika utvärderade och kvalitetssäkrade
inventeringsmetoder för älgstammen. Basmetoderna innefattar avskjutningsstatistik,
älgobservationer, spillningsinventering och kalvvikter. Utöver dessa finns utökade metoder
där exempel flyginventering, åldersstruktur och reproduktion nämns som alternativ. Utifrån
dessa inventeringsmetoder konkretiseras att tillräckligt med data finns från tre av de fyra
basmetoderna där tveksamheter angående spillningsinventering finns. (Svenska
Jägareförbundet, u.å.)
Skogsstyrelsen har som roll att bidra med kunskap om viltskador på skogen erbjuder en tjänst
där älgbetesinventerings (ÄBIN) genomförs. ÄBIN-metoden är framtagen i sammarbete med
Sveriges Lantbruksuniversitet och syftar till att ge ett statistisk säkerställt faktaunderlag med
en skattning av andelen unga träd som skadats från bete av älg eller andra hjortdjur inom
inventeringsområdet. Inventeringarna utgår ifrån provytor där ungskogen bedöms utifrån
trädslag, höjd, antal träd med skador och skadornas färskhet. Resultatet redovisas i
rapportform (PDF) och används som faktaunderlag vid beslut i älgförvaltningen
(Skogsstyrelsen, 2017b). Figur 3 bygger på Skogsstyrelsens rapporter över ÄBINinventeringarna och visar länsvis andelen årliga färska skador och andelen oskadade tallar.
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Figur 3 Resultat från älgbetesinventering 2017. Tabellen bygger på skogsstyrelsens
ÄBIN-rapporter.
Figur 3 visar att andelen oskadade tallar i förhållande till skadade tallar varierar kraftigt i
ungskogarna i hela landet och de årliga färska skadorna likaså.
2.1.3 Finansiering av älgförvaltningen
Enligt regeringens proposition 2009/10:239 är målet att älgförvaltningen ska vara
självfinansierad. Naturvårdsverket (2017c) beskriver att förvaltningen idag huvudsakligen
finaniseras genom intäkter från fällavgifter och registreringsavgifter. Detta är alltså avgifter
som betalas vid fälld älg respektive den avgift som betalas vid registrering av
älgskötselområde och licensområde. Då älgstammarnas koncentration varierar och
avskjutningen likaså, leder detta system till en ojämn finansiering där små län får en dyrare
förvaltning.
Naturvårdsverket (2017a) bedömer att finansieringen bör ses över och att det finns skäl som
talar för en högre skattefinansiering eftersom vilt är en gemensam resurs för samhället. I
översynen av finansieringen bör även Viltvårdsfondens medel ingå. Viltvårdsfonden
härstammar från den viltvårdsavgift som enligt 49 § jaktförordningen (1987:905) ska betalas
av de som jagar i Sverige. Viltvårdsfonden ska enligt lag användas för att ”främja viltvården
eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen”., vilket är en
insamling av viltvårdsavgiften som samtliga jägare årligen ska betala (Naturvårdsverket,
2017d).
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2.2 Effekter av viltstammar
Här beskrivs kortfattat de effekter som uppstår av viltstammar med betoning på negativa
effekter och skogsskador orsakade av vilt. Några övriga negativa effekter beskrivs också
kortfattat för att ge bakgrund till ytterligare problematik med vilt och viltskador.
2.2.1 Skogsskador, viltskador och betesskador
Skogsskador kan ses som ett samlingsbegrepp innefattande alla typer av skador på skogen.
Frost, storm, insekter och viltskador tillsammans med mekaniska skador är exempel på
skogskador som kan förekomma. Viltskador begränsar begreppet till skador som uppkommer
som ett resultat av viltstammarna. Exempel på viltskador som främst genereras av klövvilt är
betning, trampning, fejning och bök (från vildsvin). Begreppet betesskador är skador orsakade
genom just betning men används i många fall för att beskriva det mer övergripande begreppet
viltskador (Skogssällskapet, 2018).
2.2.2 Älgens födointag
På sommaren består älgens födointag till stor del av löv och örter, vilket under höst och vår
övergår i en större andel bärris och ljung. Under sensommaren sker även bete på åkrar där
havre, vete- och råg är utsatt. På vinterhalvåret utsätts främst träd och buskar för bete. Älgens
tillväxt och reproduktion sker under sommarhalvåret och då är födointaget cirka 30-40 kilo
färskvikt (10 kilo torrvikt), detta minskar med cirka 50 % under vinterhalvåret (Bergström
m.fl. 2005; Persson m.fl. 2000; Bergström & Hjeljord 1987). Älgens bete resulterar
följaktligen i att stora kvantiteter biomassa äts upp av den svenska älgstammen årligen. Älgen
får i sig mer biomassa per bett när tallar betas i jämförelse med lövträd vilket kan antas göra
tall mer attraktiv ur födosynpunkt under vintermånaderna. I förhållande till andra biotoper
utnyttjas därför tallungskogar i större omfattning för älgens födointag under vinterhalvåret
(Lavsund 1975, Bergström m.fl. 1996, Ball m.fl. 2000).
Som föda föredrar älgen flera olika trädslag före tallen. Vedertaget gäller det främst
lövträdslagen rönn, asp, sälg och ek som i sammanhanget ofta benämns ”RASE”. Men även
vårtbjörk och glasbjörk föredras före tallen (Bergqvist, 2014; Bergström and Hjeljord, 1987).
Forskare Annika Felton redovisar enligt LRF (2017) nya rön om varför älgar betar tall. Ur
hennes forskning kan tydas att älgbetesskador handlar mer om älgarnas val av föda än antalet
älgar som finns i skogen då älgar är väldigt selektiva i sitt val av föda. Studien hon bygger
detta på är genomförd i östra och mellersta Götaland samt Sörmland under senhösten när
älgen ställt om till vinterdiet. Genom att studera vommens innehåll från 330 stycken individer
visar de preliminära resultaten att nästan alla älgar (93 %) hade ätit tall och att ca 30 % av
vinterdieten utgörs av tall. 25 % av dieten består av risarter och totalt hittades ca 44 olika
växtsorter i vominnehållet. 22 % av alla älgar hade ätit stödutfodring t.ex. rotfrukter och
ensilage. Kalvvikter har även studerats och i områden med låga kalvikter finns inte lika stor
variation av arter i vominnehållet, utan djuren hade främst en barrdiet med mycket tall, en och
bark. Resultatet beskrivs som något förvirrande då det i samma områden finns relativ liten
areal med tallskog och älgarna har troligtvis ätit små mängder överlag. Slutsats av detta är att
tall är bra föda men för älgens välbefinnande bör det finnas annan mat att välja på då det för
älgen handlar främst om andel, dos och vilken föda som finns tillgänglig enligt Felton.
Felton m.fl. (2017) skriver att tillgång på energirikt foder under senhösten gör att älgar betar
granskott och barkgnager i granskogar. Raps eller ensilage kan ge dessa effekter vilket
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resulterar i tidigare avverkningar. Energirikt foder konsumeras av älgen till ett visst
kolhydrattak sedan försöker de balansera det höga energiintaget genom att äta större mängd
kvistar. Att minska betesskadorna genom att stödutfodra kan alltså ge en motsatt effekt.
2.2.3 Effekter av älgbetning
I boken Skador och fel på tall- och grantimmer av Nylinder m.fl. (2000) redogörs att de
vanligaste viltskadorna består av fejning, barkgnag och betning. Dessa skador går att spåra i
timmer, plank och bräder. I vissa fall dör träden av sina skador och i andra fall överlever
träden och skadan övervallas. Betesskador associeras i förstahand med älgbetning i
tallungskogar och innebär att toppar och grenar betas så att tallarna får ett buskliknande
växtsätt. Efter betning brukar träden få en ny topp och träden repar sig. För timmer är det
svårt, om inte omöjligt att identifiera skadan utvändigt men skadan kommer alltid att visa sig i
de sågade varorna. Barkgnag som orsakas av älg kan vara minst lika allvarliga som
betesskador. Gnagen sker på vinter och vårvinter och orsakar barkdragande lyror på
stammarna. Det är den främst den tunnare glansbarken på tall som utsätts för detta vilket
enligt Nylinder m.fl. (2000) resulterar i nedsatt kvalitét på virket.
Lavsund (2003) skriver att en hög andel tallungskog i landskapet minskar skadorna givet en
viss älgtäthet. Skogsmarkens bördighet påverkar var älgarna helst betar, högre bonitet ger
ökad andel betesskador samtidigt som träden i de bestånden har högre motståndskraft då de
har grövre toppskott som kan undgå betning. Betesfrekvensen skiljer även beroende på
ståndortsstrukturen där rena tallungskogar har relativt sett lägst andel skador. När andelen
gran ökar i beståndet följer andelen skadade tallar med. Detta gäller även bestånd där
förväxande björkar finns samt i luckiga och ojämna tall föryngringar.
2.2.3.1 Toppbrott

I skogsskötselserien kring skogskador (Witzell m.fl. 2009) beskrivs att älgen ser toppskottet
som tallens mest attraktiva del vilket gör att det prioriteras vid betning. Träd som är under två
meters höjd är lämplig storlek för älgarna att beta på vilket främst sker genom att
skottspetsarna äts upp. Detta sker vanligtvis under vintersäsongen men kan även ske under
barmarkssäsong. Älgen äter främst skott som är upp till cirka fyra millimeter i diameter då
grövre skott innehåller för stor vedandel.
Toppbetning är den betesskada som påverkar utvecklingen mest och resulterar i det som
kallas toppbrott. Bete vid ett enskilt tillfälle resulterar inte i så stor effekt och trädet kan
relativt enkelt återhämta sig trots högt betestryck. De stora skadorna uppkommer istället när
toppbetning upprepas under flera påföljande år vilket är ett vanligt förekommande fenomen.
Trädet får sämre höjdtillväxt och de tekniska skadorna kan rendera i exempelvis sprötkvistar,
krökar och flerstammighet (Witzell m.fl. 2009)
Resultatet av tidig toppbetning ger en buskighet som vanligtvis läker när tallen vuxit ur den
höjd som betesskador sker. När toppskottet betas tar ett, två eller flera sidoskott över
toppskottspositionen och bildar en, två eller flera nya stammar. När trädet är i säker beteshöjd
påbörjas en läkningsprocess där många gånger en av stammarna tar över och de andra bildar
sprötkvistar. Sprötkvistarna hamnar oftast på en och en halv till två metershöjd och påverkar
på så sätt virket i den värdefulla rotstocken genom grövre fiberstörningar. En sprötkvist
sänker även stammens hållfasthet vilket kan öka risken för brott vid påfrestningar av
exempelvis vindar eller snö (Vilt och skog, 2002).
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Intensivbetning kan i vissa fall resultera i döda träd vilket vanligtvis inte beror på den stora
förlusten av grön biomassa utan av att konkurrensförmågan minskar och annan vegetation
växer förbi eller att trädet drabbas av sekundära skadegörare som slår ut trädet (Witzell m.fl.
2009).
2.2.3.2 Stambrott

Ett stambrott innebär att viltet har brutit av tallens stam nedanför det översta grenvarvet.
Skadan sker främst i ungskogsfasen när tallarna är mellan två och fyra meter. Stambrott är en
variant av toppbrott där träd som vuxit ur beteshöjd, vanligtvis mellan två till fyra meter, bryts
av för att viltet ska nå att toppbeta den del av trädet som hänger ner. Stammen på träd i denna
storlek är enkla för älgar att bryta av. Effekten av ett stambrott liknar det som sker efter
toppbrott men kan vara mer destruktiv för det unga trädet då konkurrenskraften minskar rejält.
Vid ett stambrott kan en gren som klarat sig från älgbetning överta toppskottspositionen vilket
bildar en så kallad bajonettkrök. Vid röjning och gallring ska dessa stammar tas bort för att
främja stammar med bättre kvalitet. Stambrott är vanligast i klenare bestånd i exempelvis täta
självföryngringar eller i bestånd med överskärmande tallar (Vilt och skog, 2002).
2.2.3.3 Barkgnag och fejningsskador

Det finns ett par olika orsaker till att ett träd får så kallade barkdragande lyror. En anledning
är barkgnag vilket innebär att viltet använder sina tänder för att beta stammens yttre bark
vilket gör att veden i stammen blottas. När trädet är nyligen gnagt går det att identifiera
upphovsmakaren då älg enbart har framtänder i underkäken och drar av barken nedifrån och
upp. Man kan i vissa fall även tyda tänderna i den blottade veden. Skador från barkdrag är
inte lika vanligt som toppbrott i skogen men syns tydligt när det skett.
Fejningsskador uppstår när vilt gnider sina horn mot trädstammar för att basthuden från
hornen ska försvinna. Skadorna som uppstår liknar skadorna från barkggnag och effekterna
för träden blir detsamma. Missfärgningar från bark i de övervallade skadorna och
fiberstörningar kan skapa kvalitetsnedsättningar och enligt Vilt och skog (2002) räcker det
med att barkskadan täcker ca 10 % av trädets omkrets för att rotstocken på trädet ska bli
oanvändbart som sågtimmer. Då skadan ofta sker när trädet är ungt gör tiden att trädet vallar
över stamsåret, skadan kan då döljas från utsidan och inte visa sig förrän trädet sågas.
Enligt Grimsö forskningsstation (Faber m.fl. 1996) är stamskador generellt sett ovanliga och
det brukar röra sig om någon enstaka procent av stamantalet. Då stamskador är tydliga och
syns på långt håll finns risken att skadorna lätt överskattas.
2.2.4 Övriga negativa effekter av viltstammarna
Det finns ett samband mellan viltstammarnas täthet och antalet viltolycksrapporter. Kostnader
som förknippas med viltolyckor kan kategoriseras som person- och egendomsskador samt
eftersök och viltpreventiva åtgärder (Ingmarson m.fl. 2007).
Det finns produktionsförluster i skogen som går att härleda till viltskador. Dessa består både
av förluster genom ökad dödlighet och nedsatt produktion hos de plantor som skadats.
Ingemarson m.fl. (2007) ansåg i sin studie att barrförlusten hos enskilda plantor är så liten att
den nedsatta produktionen är försumbar och de bortsåg ifrån denna kostnad i sin kalkyl.
Pettersson m.fl. (2010) redovisar den minskade volymproduktionen för tall vid extrema
populationsnivåer av älg och nivåer av viltskador. För produktionsförlusten vid dagens nivåer
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saknas det idag säkert underlag för att beskriva och kvantifiera. Men aktuell forskning bedrivs
av Skogforsk (2018) för att belysa dessa konsekvenser.
Då lövträd till stor del ingår i älgens föda så påverkas även dessa ekonomisk och ekologiskt
viktiga trädslagen av bete. För att öka kunskapen kring hur en integrerad förvaltning av stora
rovdjur och stora växtätare påverkar skogslandskapet med de ekosystemtjänster som finns
menar Angelstam m.fl. (2017) att makroekologiska jämförande studier viktiga. Ökade tätheter
av stora växtätare kan leda till förändring i ekosystemens funktion genom att påverka dess
struktur.

2.3 Sociala värdet av vilt
Angelstam m.fl. (2017) skriver att riktlinjer för ett hållbart brukande av skog syftar till tre
aspekter av hållbarhet; Ekonomisk-, ekologisk- och socialhållbarhet. Att genomföra riktlinjer
för detta är inte enkelt då olika aktörer fokuserar på olika aspekter och har varierad kunskap
och makt.
Naturvårdsverket (2017e) beskriver att den svenska viltturismen har en viss växtvärk.
Amerikanska miljöorganisationen Earth 911 listade Sverige som en av sex unika resmål i
världen för att se vilda djur. Möten med älgar, björnar, varg och lo lyfte Sverige till att ingå i
samma lista som Borneo och Galapagos. Naturen och dess invånare är ett viktigt dragplåster
för Sverige som resmål och kommunikationsföretaget Visit Sweden´s analyser klargörs att
turister i relativt hög grad anger safari och viltskådning som en aktivitet de vill göra i Sverige.
Jakt och i synnerlighet älgjakt är i Sverige en källa för rekreation, försörjning, social och
kulturell aktivitet (Mattsson m.fl. 2008; Fischer m.fl. 2013). Enligt Mattsson m.fl. (2008)
bestod jaktens värde under 2005/06 till 36 % av köttvärde och 64 % av rekreationsvärde. Jakt
som aktivitet har utvecklats från att syfta till att anskaffa mat, till att bli en industri som 2006
värderades till 3,14 miljarder kronor. I jaktliga sammanhang har älgen som vilt högst
jaktvärde och genomsnittsjägaren jagade älg i drygt 9 dagar per år. Resultatet speglar
resultatet från en liknande studie från år 1986/87.
Seth och Tjäder (2003) har gjort bedömningen att vid försäljning av skogsfastighet kan värdet
som är direkt kopplat till jakten uppgå till 10-15 kronor per skogskubikmeter som finns på
fastigheten. Markärarens intäkter från jaktarrenden varierar kraftigt i landet men det som kan
tydas är att närhet till större städer och jaktmarkens vilttäthet påverkar markägarens intäkter.
Ingemarson m.fl. (2007) har sammanställt resultat från många års forskning och gjort en
utredning över de kostnader och värden som är knutna till älg- och rådjurstammen i Sverige. I
rapporten beskrivs den samhällsekonomiska effekten av dagens nivå (2007), en halverad och
en dubblerad nivå av stammarna utifrån områdena trafik (kostnader), skogsbruk (kostnader),
förädlingsindustrin (kostnader) och jakt (värden). Som kostnadspost för förädlingsindustrin
nämns risken för lägre pris för skadade stockar som sågas, ökade hanterings-, barknings- och
sågningskostnader samt problem med produktions-, leverans- och försäljningsplanering. Det
förvänas även bli ett högre åtgångstal, det vill säga volymen råvara som krävs för att såga en
kubikmeter trävaror. Den sämre produktkvaliteten förväntas ligga till grund för en försämrad
produktions-, leverans- och försäljningsplanering vilket i sin tur även kan leda till förlorade
kunder. Ingemarson m.fl. (2007) betonar att det i hög grad saknas forskningsunderlag över de
intäktsbortfall som sker inom sågverks- och massaindustrin på grund av älgbetning.
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Det statliga skogsbolaget Sveaskog har krav på lönsamhet och värdesätter det ekonomiska
värdet jakten bidrar till. Det som styr priset för arrende grundar sig i vilttillgång, jaktkvalitéer,
tillgänglighet, markens geografiska läge samt efterfrågan på marknaden. Jakten ska ge
avkastning och i söder tillämpas arealavgifter och i norr ett grundpris samt fällavgifter för att
få jaga. (Sveaskog, 2017b)
Skogsstyrelsen tillsammans med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket ska
senast den 31 mars 2018 redovisa för Näringsdepartementet hur skogssektorns befintliga
verktyg kan användas för att bevara och utveckla skogens sociala värden. (Skogsstyrelsen,
2017c)

2.4 Teorier
Det finns flera ekonomiska teorier som skulle kunna anknytas till konsekvenser av viltskador.
Nedan beskrivs ett axplock av teorier som kan knytas till det industriella perspektivet av
viltskadors konsekvenser. Porters femkraftmodell beskriver aktörers förmåga att behålla
värdet ur sina processer, detta kan kopplas till vilken aktör som i sammanhanget drabbas av
störst ekonomisk konsekvens av viltskador. Grundläggande kvalitetsstyrning skärper
tankegångarna kring kvalitetsbegreppet och hur värdekedjan måste hantera kvalitetsskillnaden
som uppstår. Utbud och efterfråga belyser en möjlig effekt av sortimentsglidning mellan
timmer och barrmassaved.
2.4.1 Porters femkraftsmodell
En ekonomisk förlust kopplat till viltskador realiseras först när slutkunden inte är villig att
betala samma pris för de slutgiltiga produkterna. Förädlingsvärdet blir följaktligen lägre när
de produkter som produceras från viltskadat timmer inte värderas lika högt. Värdekedjans
intäkter ska täcka samtliga kostnader för respektive del av försörjningskedjan. Eventuellt
överskott/underskott fördelas sedan utifrån vilken aktör som förhandlingsmässigt är starkast.
Porters (1979) femkraftsmodell används ofta inom marknadsinriktad omvärldsanalys t.ex. en
konkurrentsanalys och modellen beskriver marknadsdynamiken i en bransch. Modellen består
av fem krafter som utifrån sin kraft pressar lönsamheten inom branschen på olika sätt.
Krafterna består av kunders förhandlingsstyrka, leverantörers förhandlingsstyrka, substitut,
konkurrens från nya aktörer och konkurrens med befintliga aktörer.
2.4.2 Grundläggande kvalitetsstyrning
Enligt Olhager (2015) går det inte att uppnå kvalitativa produkter genom tester och kontroller
utan produkter måste produceras på rätt sätt från början. I tillverkandeprocesser går det att
kontrollera och styra olika kvaliteter så att produkter med god kvalitet levereras till kund.
Men för att lyckas få kvalitet i samtliga aspekter krävs kontinuerligt förbättringsarbete med
fokus på kvalitetsområdet. Intuitivt kan antas att virke som är viltskadat kommer att resultera i
produkter av annan kvalitet vid tidpunkten för leverans till slutkund. Det är alltså omöjligt att
kontrollera problemet med viltskador genom ökade kvalitetskontroller, virket måste vara
oskadat från början eller styras till andra produktgrupper och segment alternativt att kunder
accepterar variation i kvalitet.
2.4.3 Utbud och efterfråga
Viltskador förväntas försämra kvaliteten på virket till den grad att stockarna inte uppfyller
timmerkvalitet. Detta leder till att timmerandelen från en avverkning förväntas minska. När
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virke har kvalitetsbrister som leder till att det blir apterat och sorterat som barrmassaved
istället timmer sker en förändring i utbudet. Enligt teori kring utbud och efterfråga som bland
annat Axelsson m.fl. (1998) beskriver skapar detta en situation där prisskillnaden blir högre
mellan sortimenten. Timmerpriser går upp och barrmassavedpriser går ner förutsatt att samma
efterfråga finns.
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3 Metod
Detta kapitel beskriver den metod som använts för att besvara studiens syfte och
frågeställningar. Metodvalen beskrivs och motiveras tillsammans med en beskrivning över det
faktiska genomförandet.

3.1 Litteraturgenomgång
För att öka kunskapen kring vilka aspekter av fenomenet viltskador som tidigare studerats
genomfördes en litteraturgenomgång. Det tillvägagångssätt som använts är sökningar på ord
och meningar som relaterar till ämnet viltskador, i synnerhet betesskador och älgskador. Vid
sökningarna användes Googles sökmotor (www.google.se), Sveriges Lantbruksuniversitets
publikationsdatabas
Epsilon
(https://stud.epsilon.slu.se/)
och
Uppsatser.se
(www.uppsatser.se). Referenslistor i de rapporter och artiklar som hittades vid sökningarna
användes som hjälpmedel vid fortsatta sökningar. Resultatet från detta redovisas i det
inledande kapitlet och är grunden i den empiriska bakgrunden och syftar till att belysa aktuell
kunskap kring viltskadeproblematiken.

3.2 Fallstudie
Denna studie är avgränsad till att studera AB Karl Hedins sågverk i Krylbo och deras
geografiska verksamhetsområde i Mellansverige. Denna studiemetod kallas fallstudie vilket är
en bra metodik för att fördjupa kunskapsbilden då fallet kan studeras både detaljerat och
intensivt. En fallstudie förknippas enligt Bryman (2011) ofta till en plats eller en organisation
som studien avgränsas till att studera. Enligt Ejvegård (2009) kan denna metod hjälpa till att
skapa större förståelse för verkligheten och resultatet från fallstudien kan användas för att
representera fall med liknande förutsättningar.
3.2.1 AB Karl Hedins sågverk i Krylbo
AB Karl Hedins sågverk i Krylbo är det sågverk som studien utgått ifrån vid datainsamlingen.
Sågverket är en av Sveriges största producenter av kubb där sortimentet som sågas kallas
Krylbokubb med standardlängd på 305 cm för både tall och gran. Anläggningen är
välinvesterad för att klara av att såga ett stort antal stockar varje år och volymen som
produceras är ca 215 000 kubikmeter sågade varor (m3sv). De produkter som sågas är ämnade
för marknader ibland annat Japan och Sverige och består främst av komponenter till limträ,
bygg och konstruktionsvirke samt emballagevirke. Råvaran kommer ifrån Mellansverige
vilket tillsammans med kvalitetsfokus i produktionsprocessen ger hög hållfasthet och fin
kviststruktur på produkterna. Dessa kvaliteter efterfrågas och gör Krylbo till en uppskattad
leverantör inom de marknader de är verksamma. (AB Karl Hedin, 2017a)
Råvaran till AB Karl Hedins sågverk i Krylbo kommer främst ifrån Mellansverige och det
råvaruområde som visas i Figur 4.
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Figur 4: Råvarukarta över AB Karl Hedins verksamhetsområde i Mellansverige. (AB Karl
Hedin, 2017b)
Figur 4 visar AB Karl Hedins råvaras distrikt för inköp. Utöver privata köp sker även externa
köp från skogsbolag och stiftelser samt byten med massaförbrukande industrier. Virket som
studerats vid sågverket i Krylbo kan komma från hela området markerat i Figur 4 och
levereras av samtliga leverantörer. Vid kontrollen av viltskadat timmer i barrmassaved
kommer virket från avverkningar utförda i AB Karl Hedin regi för att säkerställa att virket
kommer ifrån en gallring där även sortimentet Krylbo tallkubb apterats.
I AB Karl Hedins sågverk i Krylbo sågas både tall och gran där större delen, ca 70 % består
av gran och 30 % av tall. Viltskador återfinns i rotstocken vilket är ca 30 % av tall volymen.

3.3 Kvantitativ metod och stickprovsmetodik
Studien använder kvantitativa metoder där flera olika populationer betraktas med hjälp av
stickprovsförfarande.
3.3.1 Stickprov och statistisk felmarginal
Med stickprov skattas egenskaper för en större population med hjälp av stickprovsurval.
Stickprov är ett statistiskt verktyg som används för att kunna dra slutsatser kring hela
populationer genom att analysera slumpmässigt utvalda delar av populationen. Urval av
stickproven kan ske på olika sätt för att maximera noggrannheten i de prov som observeras. I
denna studie har stickprovsurval använts som metod vid den kvantitativa datainsamlingen.
Statistisk felmarginal har sedan använts för att skapa en uppfattning kring hur representativt
resultatet från respektive stickprov kan antas vara.
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3.3.2 Målpopulation och undersökningspopulation
Stickproven används för att kunna dra slutsatser från en population och för att avgränsa
storleken krävs att en målpopulation och undersökningspopulation konkretiseras. I denna
studie syftar stickproven till att beskriva tre olika målpopulationer som gemensamt ska
besvara studiens frågeställningar.
För undersökning av de ekonomiska konsekvenserna för sågverk består målpopulationen av
den producerade volymen vid AB Karl Hedins sågverk i Krylbo. Till dessa målpopulationer
består undersökningspopulationen av fem virkespaket av utskottskvalitet och tre virkespaket
med huvudkvalitet. Utskottspaketen bestod av sammanlagt 1637 stycken virkesbitar i fyra
olika dimensioner och huvudkvaliteterna av 921 stycken virkesbitar i två olika dimensioner.
För undersökning av de ekonomiska konsekvenserna för skogsägare består målpopulationen i
denna studie av skogsområden inom AB Karl Hedins verksamhetsområde. För att besvara
frågeställningarna har undersökningspopulationerna indelats i två delar. Den första delen
består av virke i form av tallkubb som levereras till AB Karl Hedins sågverk i Krylbo och den
andra delen består av virke som apteras och sorteras som barrmassaved vid gallring. Av de
stockar som levererades till Krylbo studerades 46 865 stycken och den barrmassaved som
studerades bestod av fyra olika travar vilket tillsammans uppgick till ca 52 m3fub.
3.3.3 Urval och urvalsfel
Urvalet av stickprov har syftat till att vara så slumpmässigt som möjligt för att resultaten ska
ses som representativt för den undersökningspopulation som studeras. Ett grundläggande krav
för att ett urval ska kallas slumpmässigt är att alla objekt inom ramen har en positiv och känd
sannolikhet att komma med. I denna undersökning begränsas sannolikheten att komma med
till höst- och vintersäsongen.
Vid urvalet av stickprov för att undersöka virkespaketen valdes slumpmässigt virkespaket ut
ur befintligt lager. Till detta användes lagerhanteringssystem som används vid sågverket.
Detta resulterar i att sannolikheten att väljas är högre för virkespaket som ligger lång tid i
lager jämfört med produkter som har högre omsättning i lager. Utifrån detta har urvalet skett
under i övrigt slumpmässiga former och påverkan från denna variation i sannolikhet bedöms
ha låg påverkan på resultatet.
För urval av stickprov för att undersöka leveranser av barrmassaved har det av praktiska skäl
valts ut travar under februari 2018. Under denna period plockade VMF Qbera i Skutskär av
fyra olika travar från fyra olika gallringstrakter avverkade av fyra olika avverkningslag i AB
Karl Hedins regi. Detta urval var riktat mot gallringar för att inte riskera att underskatta
problematiken genom skevt urval av ursprung på trakterna. Då synliga kvalitetsnedsättande
fel gallras bort och brister som härstammar från viltskador sitter i rotstocken antas det finnas
mindre/ingen andel viltskador i barrmassaved från slutavverkningar. Det något selektiva
urvalet motiveras av att studera virke där kvalitetsfel kan antas uppkomma.
Urvalet av stickprov för att undersöka virket som levereras till Krylbo begränsades till hösten
2017 för att minska risken att snö/is på virket påverkar bedömningen. Två helger valdes ut, då
tallvirke mäts och sorterades vid Krylbo sågverk. Under dessa dagar gick samtliga stockar
igenom kontroll av opartisk virkesmätare från VMF Qbera som vrakade de stockar som hade
ytliga virkesfel.
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Då insamlingsperioden begränsades till hösten 2017 och vintern 2018 begränsas även
sannolikheten för stickproven till dessa perioder. Både virke som levereras och de sågade
varor som omsätts från lagret under våren och sommaren har alltså ingen positiv sannolikhet
att komma med i urvalet. Denna begränsning ses inte som ett problem då antagandet är att det
inte finns någon säsongsvariation på virke med viltskador som levereras till industrin.
Urvalsfel (eller selektionsbias) är ett begrepp inom statistik där en källa till missrepresentativa
resultat kan vara metoden för urvalet av stickprov till datainsamlingen. Ett exempel på detta
är genom att studera det virke som kommer till industrin förbises det virket som inte kommer
till industrin. Konsekvenser som uppstår då träd selekteras bort vid röjning eller
”självgallring” p.g.a. sina viltskador innan de når industrin tas inte hänsyn till. Inte heller de
konsekvenser som viltskadade stammar som finns kvar i beståndet efter avverkning genererar.
Valet att studera det virke som kommer till industrin anses ändå vara det bästa sättet att
studera de ekonomiska konsekvenserna då det är först vid industrin virkesvärdet blir
realiserat.

3.4 Datainsamling
Datainsamling har skett i syfte att ge underlag för analys och beräkningar av de ekonomiska
konsekvenserna som uppstår för sågverk och skogsägare. Metod för insamling syftar till att få
ett så representativt underlag som möjligt med de resurser som använts.
3.4.1 Konsekvenser för sågverk
Tidigare har ekonomiska konsekvenser för skogsindustrin uppskattats genom att viltskador
förväntats generera minskade värden på grund av kvalitetsnedsättning av de sågade varorna.
Genom att studera hur skogsbestånden påverkas av viltskador görs sedan antaganden att detta
orsakar intäktsförluster i senare delar av försörjningskedjan. Hypotesen är ofta att
sågverksindustrin får lägre intäkter då produkterna blir nerklassade på grund av virkesfel som
resulterar i produkter med ett lägre värde.
För att studera konsekvenserna för sågverken har datainsamlingen för denna studie istället
fokuserat på att identifiera virkesfel vid industrin för att sedan härleda kvalitetsnedsättningen
till viltskador. På så sätt studeras den faktiska volymen som nedklassningen leder till och de
direkt och realiserade intäktsbortfallen går sedan att beräkna istället för att uppskattas.
Insamlingen av data för att studera konsekvenserna för sågverken bestod av två delar. Den
första handlar om att samla in data på hur stor andel av det virket som blir nedklassat till
utskott som består av skador som kan härstamma från viltskador. Den andra delen för att se
om det accepteras virke med viltsskador i huvudkvalitet, vilket så inte genererar
intäktsbortfall för sågverket. I justerverket i Krylbo sitter en Woodeye version 5 som
automatiskt klassar och sorterar virket utifrån kvalitet. Sorteringen utgår ifrån 26 olika
parametrar där några exempel är spricka, tvärgående fiber, bark, hål, vankant, fukt och
formfel. För olika typer av produkter varierar de acceptabla toleranserna för dessa parametrar
och när gränserna överskrids nedklassas virket till sämre kvalitet än huvudkvalitet.
Genomgång av virkespaket skedde 26/10-2017, 08/1-2018 och 12/1-2018 och bestod av fem
olika paket av utskotts i dimensionerna 25x111, 31x111, 35x113, 29x128, 25x111 och tre
olika paket huvudkvalitet i dimension 24x110, 28x127 och 28,127. Totalt studerades 1637
stycken virkesbitar av utskott och 921 stycken virkesbitar av huvudkvalitet. Det är svårt att
avgöra vad som har orsakat en specifik virkesskada och för att inte underskatta skadorna
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antogs samtliga bitar med en skada av viltskadekaraktär vara gjorda av vilt. T.ex. skulle
orsaken till ett toppbrott kunna bero på snöbrott eller knäckesjuka och barkdragande lyror kan
bero på mekaniska skador eller piskskador. Samtliga virkesfel som antas bero på viltskada
antecknades och återfinns i bilaga 1 och 2.
3.4.2 Konsekvenser för skogsägare
För att ta reda på de ekonomiska konsekvenserna som viltskador orsakar för skogsägare har
det tidigare studerats vilken skada som sker i den stående skogen. Sedan har det skogliga
tillståndet förväntats minska intäkten från det virke som levereras till industri på grund av de
skador som orsakats. De kvalitetsbrister som antas uppstå gör att virket inte accepteras som
sågtimmer vilket genererar ett lägre netto för skogsägaren vid avverkning eller gallring.
Denna studie utgår ifrån att de ekonomiska konsekvenserna uppstår först vid en transaktion
med industrin. Alltså när virket kommer till industrin och blir nerklassat alternativt godkänt
som det sortiment virket är avsett.
Vid datainsamlingen för att studera konsekvenserna för skogsägare har två olika typer av
datainsamling skett. Den första datainsamlingen skedde vid AB Karl Hedins sågverk i Krylbo
och syftade till att samla in data kring hur stor andel av det virket som levereras inte håller
kvalitetsklassen på grund av viltskada. Den andra datainsamlingen skedde vid Stora Ensos
bruk i Skutskär dit barrmassaved från AB Karl Hedin skickas. Där studerades hur stor andel
av stockarna som kom från gallringar hade viltskador som gjorde att de inte uppfyller
kvalitetskraven för timmer. Det som studerades var stockar med dimension som skulle
innebära att de kunde levererats som Krylbo tallkubb istället för barrmassaved om
kvalitetskraven uppfyllts.
3.4.2.1 Andel viltskadad tallkubb som levereras till Krylbo sågverk

Vid Krylbo sågverk mäts och klassas årligen cirka 2 miljoner stockar av sortimentet tallkubb.
Kvalitetskraven regleras i ”Nationella instruktioner för virkesmätning” (SDC, 2017a; SDC,
2017b) och VMF Qberas Cirkulär A-71 ”Mätning av sågtimmer av tall och gran” med
undantag för en generösare bedömning av utbytesförlust vid krök som får vara 40 cm istället
för 30 cm enligt VMF Qberas B-7303 ”Krylbo – mätningsbestämmelser, klentimmer av tall
och gran (VMF Qbera, u.å.).
Datainsamlingen har genomförts med hjälp av virkesmätare från opartiska VMF Qbera. Vid
mätstationen i Krylbo sorterades stockar som inte uppfyller de kvalitetskrav som ställs på
Krylbo tallkubb ut och lades i en separat virkesvälta som vrak med syftet att transporteras
som barrmassaved. Efter detta har de utsorterade stockarna noggrant studerats och varje
timmerstock har kommenterats för att beskriva orsaken till nedklassningen av virket och
vilken typ av skada som observerats. För stockarna antecknades om stocken var en rotstock
eller inte då betesskador teoretiskt enbart sker på den nedre delen på trädet. Huruvida skadan
beror på en viltsskada eller inte bedömdes subjektivt och varje stock klassades enligt
kategorierna 1 = trolig viltskada, 2 = osäker viltskada och 3 = Ej viltskada. Tabell med
anteckningar finns att ta del av i bilaga 3 och 4. För att inte underskatta konsekvenserna har
denna subjektiva bedömning har inte använts vid beräkningarna utan samtliga stockar som
sorterats av virkesmätaren användes vid beräkningarna. Kommentarer för respektive stock
kan tas hänsyn till vid tolkning av resultatet.
För att sprida risken att virket kommer från samma trakt och för att gå igenom tillräckligt stor
volym virke för att resultatet kan anses representativt skedde sortering vid Krylbo sågverk vid
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två tillfällen. Den första datainsamlingen och utsorteringen utfördes 24-25 september 2017 då
totalt 21385 stockar passerade mätstationen. Den andra datainsamlingen och utsorteringen
utfördes 14-15 oktober 2017 då totalt 25 480 stockar passerade mätstationen. Resultatet från
dessa datainsamlingar visade låg spridning och beslutet togs att ytterligare utsortering inte var
nödvändigt för att säkerställa ett representativt resultat. Utsortering utfördes av en
virkesmätare med många års erfarenhet.
Den efterföljande kontrollen av de utsorterade stockarna skedde den 26 september 2017 då 97
stockar kontrollerades och den 16 oktober 2017 då 107 stockar kontrollerades. Tid för
genomgång av stockarna uppgick till ca sex timmar per tillfälle och varje stock rullades och
kontrollerades noggrant. Resultatet från efterföljande kontroll finns som tabell i bilaga 3 och
4.
3.4.2.2 Andel viltskadat timmer som levereras till Stora Ensos massabruk i Skutskär

AB Karl Hedin levererar barrmassaved till Stora Ensos massabruk i Skutskär. Vid
mätstationen i Skutskär sker mätning av massaved enligt cirkulär A-261 ”Mätning och
redovisning av massaved” med avvikelser i cirkulär B-6010:6 ” Skutskär, Karskär, Trätåg
(Tägten, Lomsmyren, Vansbro), Iggesund, Gruvön, Frövi, StoraEnso Fors, Torsby jvg
terminal - Avvikelse från generell mätningsbestämmelse”. Dessa beskriver bland annat de
dimensions- och kvalitetskrav som ställs på leveransgill massaved. I förhållande till
mätbestämmelserna för timmer är samtliga dimensions- och kvalitetskrav mindre strikta vilket
medför att sågtimmer uppfyller kraven för massaved. Även timmerstockar som
dimensionsmässigt uppfyller timmerkraven men som av kvalitetsmässiga skäl inte duger som
timmer kan oftast levereras som massaved istället. Beror kvalitetsnedsättningen på en
viltskada innebär detta en inkomstförlust för skogsägaren på grund av prisskillnaden mellan
Krylbo tallkubb och barrmassaved.
För att se hur stor andel timmer som levereras som barrmassaved genomfördes en
datainsamling vid Stora Ensos massabruk i Skutskär. Insamlingen genomfördes med hjälp av
opartiska VMF Qbera. Under perioden 8-26 februari 2018 lyftes fyra stycken travar
barrmassaved från fyra olika trakter av efter inmätningen i Skutskär. Samtliga travar kom
ifrån gallringstrakter avverkade i AB Karl Hedins regi och fångstområde där sortimentet
Krylbo tallkubb apterats. Gallringen var även genomförd av fyra olika maskinlag för att
minska risken att resultatet skulle bero på systematiskta fel hos ett och samma maskinlag.
Dessa travar av barrmassaved studerades sedan tillsammans med två stycken
virkeskonsulenter från VMF Qbera där samtliga stockar kontrollerades. Volymen för de
stockar som var viltskadade men uppfyllde dimensionskraven för Krylbo tallkubb mättes för
att få fram en andel. Här fanns svårigheter att avgöra skadans ursprung och för att inte
underskatta volymen togs samtliga stockar med som kunde tänkas bero på en viltskada med i
insamlingen.
Vid datainsamlingen togs beslutet att konsekvent ta med stockar och sågade varor även
osäkerhet kring skadans ursprung, detta för att inte underskatta skadebilden.
3.4.3 Övrig informationsinsamling
För att kunna beräkna de ekonomiska konsekvenserna för sågverk och skogsägare krävs övrig
information som till exempel priser och volymer i olika hänseenden. Insamling av denna
information kommer ifrån interna databaser. Exempel på övrig information som insamlats är
pris på sågade varor i olika kvaliteter, kubbpris, ersättning för barrmassaved, volymer inmätt
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och levererade volymer. Då dessa varierar i tid har samtliga värden utgått ifrån 2017 års snitt
för att jämföra förhållandet under en given tidsperiod.

3.5 Beräkningar och analys
Beräkningarna och analys av datainsamlingen har gjorts för att kvantifiera den minskade
intäkten för både sågverk och skogsägare. För sågverket beräknas den totala minskade
intäkten samt den minskade intäkten per producerad m3sv. För skogsägare sätt den minskade
intäkten i relation till levererad m3fub Krylbo tallkubb samt levererad m3fub barrmassaved.
3.5.1 Konsekvenser för sågverk
Det virke som mätts in och sorteras av VMF Qbera vid inmätningen i Krylbo uppfyller
mätbestämmelserna för Krylbo tallkubb. Stockarna som sågas innehar alltså inte några ytliga
viltskador. Konsekvenserna från övervallade skador uppstår först när de sågade produkterna
kvalitetsnedklassas då skadorna synliggörs. Intäkten blir då lägre för sågverket då intäkten
från utskottskvalitet och urläggskvalitet inte är lika hög som för huvudkvalitet.
Beräkning av denna konsekvens sker genom att resultatet från andelen nedklassat virke på
grund av viltskador multipliceras med prisskillnaden mellan huvudkvalitet och utskott. Detta
adderas även med andelen nedklassat virke på grund av viltskador och prisskillnaden mellan
huvudkvalitet och urlägg/vrak. Summan av dessa produkter blir då ett belopp för varje
producerad m3sv vid Krylbo sågverk. Summa multipliceras sedan med varje producerad m3sv
furu i Krylbo sågverk för att kvantifiera den totala årliga konsekvensen för sågverket.
Procent viltskador i huvudkvalitet bidrar inte med någon negativ ekonomisk konskevens för
sågverken då det finns grader av viltskador som accepteras av kunden. Resultat och analys
från denna datainsamling används därför enbart för att analysera vart viltskadat virke tar
vägen.
I resultatet redovisas även hur stor andel som är nedklassat på grund av viltskador av den
totala volymen sågad fura. Detta beräknas genom att andelen viltskador i utskott multipliceras
med andelen utskott och vrak av den totala volymen. Även andel viltskador av den totala
volymen i huvudkvalitet redovisas där beräkning skett på samma sätt.
3.5.2 Konsekvenser för skogsägare
Konsekvenserna för skogsägaren beräknas utifrån två olika perspektiv. Den första delen
beräknar den minskade intäkten som uppstår vid AB Karl Hedins sågverk i Krylbo då
viltskadade stockar vrakas vid inmätningen. Den andra delen beräknar den minskade intäkten
som uppstår då virke från gallring levereras som barrmassaved istället för Krylbo tallkubb på
grund av kvalitetsnedsättning som härstammar från viltskada.
3.5.2.1 Konsekvens som uppstår vid AB Karl Hedins sågverk i Krylbo

Vid inmätningen vid sågverk sker en mätning och sortering av stockar som inte håller de
dimensions eller kvalitetsmässiga krav som mätbestämmelserna anger. Ur de stockar som inte
uppfyller kvalitetskraven finns skador som kan antas bero på viltskador. Dessa skador medför
att skogsägaren får en lägre intäkt från sågverken då stocken vrakas. Prisskillnaden mellan
Krylbo tallkubb och den ersättning som ges vid vrak tillammans med andelen viltskadad kubb
medger hur stor den minskade intäkten för skogsägaren är. Ingående värden i beräkningen
består av snittpriser från 2017 och resultatet från datainsamlingen.
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Beräkning av denna konsekvens sker genom att information över andelen vrak på grund av
viltskador multiplicerats med prisskillnaden mellan Krylbo tallkubb och ersättningen som
utgår vid vrak. Produkten blir då ett belopp per varje levererad m3fub av Krylbo tallkubb.
3.5.2.2 Konsekvens som uppstår vid till Stora Ensos massabruk i Skutskär

När en avverkning sker kan skördarföraren och skotarföraren redan i skogen avgöra om delar
av ett träd inte uppfyller kvalitetskraven för tallkubb. Trädet apteras då till barrmassaved och
skickas till en massavedförbrukande industri. Beror denna kvalitetsnedsättning på en viltskada
så resulterar det i att skogsägaren får betalt för barrmassaved istället för Krylbo tallkubb. Den
minskade intäkten består då av prisskillnaden mellan dessa två sortiment tillsammans med hur
stor volym det gäller.
Beräkning av denna konsekvens sker genom att information över andelen barrmassaved som
skulle kunna levereras som Krylbo tallkubb om det inte var viltskadat multipliceras med
prisskillnaden på sortimenten. Produkten blir då ett belopp per levererad m3fub av
barrmassaved från gallringar.
3.5.3 Statistisk felmarginal
För att analysera huruvida stickprovsuttaget genererat ett representativt resultat för den
studerade populationen har en enkel metod använts för att beräkna felmarginalen. Metoden
kallas statistisk felmarginal och visar ett intervall i vilket det sanna värdet mest troligt bör
ligga inom. Metoden ställer felen i relation till storleken på den observerade populationen.
Detta har genomförts med formel 1 och redovisas i resultatet med felstaplar.
Formel 1: Visar beräkningen som använts vid statistisk felmarginal.
F= 1,96 √𝑝 ∗ (1 − 𝑝)/𝑛

3.6 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet kan ses som studiens tillförlitlighet och kan testas genom att ställa sig frågan om
studien går att replikera under liknande omständigheter och få liknande resultat. Hög
reliabilitet kan enligt Kvale (1997) bekräftas genom att samma undersökning utförs vid ett
senare tillsfälle. Vid fallstudier är detta svårt då omständigheter och förhållanden som råder
förändras med tiden. För att reliabiliteten ska anses vara hög i dessa fall krävs att valet av
metodik bygger på tillförlitlighet och att metoden för genomförandet är väl redovisade.
I denna studie lades vikt vid att få till en hög tillförlitlighet då kunskapen inom ämnet är lågt
och liknande studier tidigare ifrågasatts. Metoderna vid datainsamling har samtliga byggt på
att ett rationellt sätt anskaffa ett så representativt datamaterial som möjligt. I rapportens
metodkapitel går det att läsa förfarandet vid både litteraturgenomgång, val av målpopulation,
urval av stickprov och metod för datainsamling. Eftersom studien är utförd i samarbete med
studieföretaget har full insyn getts vid övrig informationsinsamling såsom prisuppgifter och
produktionsdata där exakta uppgifter använts.
Validitet menar studiens giltighet vilket kan testas genom att ställa sig frågan om det som
mäts i studien motsvarar resultatet och om resultatet skulle bli detsamma om andra forskare
replikerade studien med samma metod. Bryman (2011) menar att det krävs god validitet för
att utifrån studiens resultat kunna göra generella slutsatser.
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Denna studie har vid datainsamlingen krävt en hel del kunskap kring kvalitetsaaspekter av
virke i form av både sågade varor, timmer och barrmassaved. För att validiteten ska kunna
anses vara hög har kunskap från opartiska VMF Qbera använts vid datainsamlingen.
Samtidigt har datainsamlingen varit konsekvent fällande vid tveksamheter kring skadans
ursprung. Detta för att inte underskatta problematiken. Förutsättningarna i denna fallstudie
lägger grunden för hur generaliserbar resultatet är. Resultatet från en fallstudie är enligt
Ejvegård (2009) ett bra sätt att skapa större förståelse för verkligheten och resultatet kan
representera fall med liknande förutsättningar.

3.7 Etiska aspekter
Vid undersökningar och studier är det viktigt att ta hänsyn till den etiska aspekten. I God
forsknings ed (Gustafsson m.fl. 2011) beskrivs begreppet forskningsetik som handlar om
vilka etiska krav som ställs på forskare och forskningsinriktningar. Forskningsetik berör hur
uppgifter kring medverkande personer behandlas och skyddas från personliga kränkningar i
samband med undersökningar och forskning.
För denna studie har bedömningen gjorts att risken för de medverkande är liten. Trots det så
har beslut tagits att namn på medverkande personer från exempelvis VMF Qbera inte nämns i
rapporten då debatten kring viltskador ibland kan framstå som infekterad. Hanteringen av
övrig information för beräkningar och analys t.ex. prisuppgifter har bedömts vara känslig
information vilket medfört att de inte redovisas i rapporten. Att ange deltagande eller exakta
uppgifter för beräkningarna har inte påverkat resultatet och bedöms inte påverka varken
reabiliteten eller validiteten då de etiska aspekterna måste tas hänsyn till.
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4 Resultat och analys
Detta kapitel redovisar resultatet från metodtillämpningen där data från datainsamlingen
tillsammans med genomförda beräkningar offentliggörs och analyseras.

4.1 Konsekvenser för sågverk
4.1.1 Resultat av genomgång av utskottspaket vid sågverket i Krylbo
Resultatet visar att det förekommer nedklassningar i utskottspaket som beror på viltskador.
Från datainsamlingen kan tydas att procent viltskador i utskottspaket uppgår till mellan ca 1,5
och 4,4 procent viltskador, vilket i praktiken blir mellan ca 0,22 och 0,64 procent av den
totala volymen sågad fura. Medelvärdet är ca 3,2 procent vilket i praktiken blir ca 0,47
procent av den totala volymen sågad fura. Resultatet visas i Tabell 1 och illustreras i Figur 5.
Tydliggörande med kommentar för varje observerad viltskada finns i bilaga 1.
Tabell 1: Resultatet från genomgång av utskottspaket vid sågverket i Krylbo.
Stickprov Stickprov Stickprov Stickprov Stickprov
1
2
3
4
5
Summering
Datum
26/8-17
08/1-18
08/1-18
12/1-18
12/1-18
Dimension
25x111
31x111
35x113
25x111
29x128
Antal observationer
400
297
252
400
288
1637
Antal viltsskador
15
13
8
6
11
53
Procent viltskador i utskott
3,8 %
4,4 %
3,2 %
1,5 %
3,8 %
3,2 %

Procent viltskador i utskottspaket vid sågverket
i Krylbo
Stickprov 1

6,0%

Stickprov 2
4,0%

Stickprov 3

2,0%

Stickprov 4
Stickprov 5

0,0%
Procent viltskador i utskott

Summering

Figur 5: Illustrerar resultatet från genomgång av utskottspaket vid sågverket i Krylbo.
Figur 5 illusterar att procent viltskador framkommer i varierande utsträckning i olika paket
och summeringen visar medelvärdet för de observerade stickproven.
4.1.2 Beräkning och analys av resultatet av genomgång av utskottspaket
Prisskillnaden på slutprodukterna från sågverket tillsammans med procenten viltskador som
orsakar kvalitetsnedsättning genererar en ekonomisk konsekvens för sågverket. Den minskade
intäkten blir totalt ca 4,07 kronor per sågad m3sv fura. Av det består ca 3,19 kronor av
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kvalitetsnedsättning till utskott och ca 0,88 kronor av kvalitetsnedsättning till urlägg/vrak.
Andelen sågad fura som nedklassas till urlägg/vrak är betydligt lägre än det som nedklassas
till utskott vilket skapar denna fördelning.
Detta är en intäktsförlust som direkt drabbar sågverken då timmerpriset på det skadade timret
är samma som priset för oskadat timmer men produkterna som faller ur sågverket värderas
lägre av sågverkens kunder. Prisskillnaden mellan slutprodukterna är relativt hög vilket
medför att relativt små volymer ger stora intäktsbortfall för sågverken. Den totala minskade
intäkten som kan kopplas till viltskador för sågverket i Krylbo uppgick under 2017 ca
256 500 kronor.
4.1.3 Resultat av genomgång av huvudkvalitet vid sågverket i Krylbo
Resultatet visar att det förekommer viltskador i huvudkvalitet som alltså inte resulterat i
nedklassning av virket. Från datainsamlingen kan tydas att procent viltskador i huvudkvalitet
uppgår till mellan ca 2,0 och 3,8 procent, vilket i praktiken blir mellan ca 1,7 och 3.2 procent
av den totala volymen sågad fura. Medelvärdet är ca 2,7 procent vilket i praktiken blir ca 2,2
procent av den totala volymen sågad fura. Resultatet visas i Tabell 2: Resultatet från
genomgång av huvudkvalitet vid sågverket i Krylbo. Tabell 2 och illustreras i Figur 66.
Tydliggörande med kommentar för varje observerad viltskada finns i bilaga 2.
Tabell 2: Resultatet från genomgång av huvudkvalitet vid sågverket i Krylbo.

Datum
Dimension
Antal observationer
Antal viltskador
Procent viltskador i huvudkvalitet

Stickprov Stickprov Stickprov
1
2
3
Summering
15/1-18
16/1-18
17/1-18
24x110
28x127
28x127
387
246
288
921
9
5
11
25
2,3 %
2,0 %
3,8 %
2,7 %

Procent viltskador i huvudkvaliteten vid
sågverket i Krylbo
7,0%
6,0%
5,0%

Stickprov 1

4,0%

Stickprov 2

3,0%

Stickprov 3

2,0%

Summering

1,0%
0,0%
Procent viltskador i huvudkvalitet

Figur 6: Illustrerar resultatet från genomgång av huvudkvalitet vid sågverket i Krylbo.
Figur 66 illustrerar att procent viltskador framkommer i varierande utsträckning i olika paket
summeringen visar medelvärdet för de observerade stickproven.
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4.1.4 Beräkning och analys av resultatet av genomgång av huvudkvalitet
Genomgången av huvudkvalitet resulterar inte i någon ekonomisk konsekvens för varken
sågverket eller skogsägaren. Beräkning av detta fyller därför inget syfte då prisskillnaden på
produkterna är noll även om vissa bitar har viltskador. När kunden accepterar och värderar de
sågade varorna även om det innehåller viltskada, sker ingen förlust i någon del av
värdekedjan.

4.2 Konsekvenser för skogsägaren
4.2.1 Resultat av genomgång av timmerstockar vid sågverket i Krylbo
Resultatet visar att det förekommer viltskador i timmerstockar som levereras till sågverket i
Krylbo och som resulterar i vrakning av stocken. Från datainsamlingen kan tydas att
viltskador uppgår till ca 0,4 procent av den totala volymen inmätt virke. Resultatet visas i
Tabell 3 och illustreras i Figur 77. Tydliggörande med kommentar för varje observerad
viltskada finns i bilaga 3 och bilaga 4.
Tabell 3: Resultatet från genomgång av timmerstockar vid sågverket i Krylbo.

Datum
Antal observationer
Antal betesskador
Procent viltskador i Krylbo tallkubb

Stickprov Stickprov
1
2
Summering
25/9-17
17/9-17
21385
25480
46865
97
107
204
0,45 %
0,42 %
0,44 %

Procent ytliga viltskador på timmerstockar vid
sågverket i Krylbo
0,6%
Stickprov 1

0,4%

Stickprov 2
0,2%

Summering

0,0%
Procent viltskador i Krylbotallkubb

Figur 7: Illustrerar resultatet från genomgång av timmerstockar vid sågverket i Krylbo.
Figur 77 illustrerar att ytliga viltskador framkommer i liknande utsträckning där summeringen
visar medelvärdet av de observerade stickproven vilket även det är lika stickprovens värde.
4.2.2 Beräkning och analys av genomgång av timmerstockar vid sågverket i Krylbo
Prisskillnaden mellan Krylbo tallkubb och ersättningen för vrakade stockar tillsammans med
procenten viltskador som orsakar vraken genererar en ekonomisk konsekvens för sågverket.
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Den minskade intäkten blir ca 0,59 kronor per levererad m3fub av Krylbo tallkubb. Andelen
som vrakas på grund av kvalitetsnedsättning som beror på viltskada visade sig vara relativt
låg vilket resulterar i att den ekonomiska konsekvensen för skogsägaren i detta fall blir
relativt liten.
4.2.3 Resultat av genomgång av barrmassaved vid massabruket i Skutskär
Resultatet visar att det förekommer viltskadade stockar som på grund av sin kvalitet apterats
till barrmassaved istället för Krylbo tallkubb. Från datainsamlingen kan tydas att viltskadade
stockar uppgår till mellan 0,0 till 2,0 procent av den levererade volymen barrmassaved från
gallringar. Medelvärdet är 1,2 procent vilket redovisas i Tabell 4 och illustreras i Figur 8. Det
finns inget tydliggörande kring vilken typ av viltskada som resulterat att stocken apterats som
barrmassaved istället för Krylbo tallkubb då virket är rättsorterat som barrmassaved.
Tabell 4: Resultatet från genomgång av barrmassaved vid massabruket i Skutskär.
Stickprov Stickprov Stickprov Stickprov
1
2
3
4
Summering
Datum
26/2-18
26/2-18
26/2-18
26/2-18
Volym i provet (m3fub)
15,7
14,68
6,43
14,8
51,61
Volym Krylbo tallkubb med viltskada
0,1
0,3
0
0,2
0,6
Procent viltskador i barrmassaved
0,6 %
2,0 %
0,0 %
1,4 %
1,2 %

Procent viltskadad tallkubb från gallringar som
levereras barrmassaved vid massabruket i
Skutskär
2,5%

2,0%

Stickprov 1

2,0%
1,4%

1,5%
1,0%
0,5%

1,2%

Stickprov 2
Stickprov 3

0,6%
0,0%

0,0%

Stickprov 4
Summering

Volym Krylbo tallkubb med viltskada

Figur 8: Illustrerar resultatet från genomgång av barrmassaved vid massabruket i
Skutskär.
Figur 8 illustrerar att viltskadad tallkubb förekommer i varierad utsträckning från olika trakter
och summeringen visar medelvärdet för de observerade stickproven.
4.2.4 Beräkning och analys av genomgång av barrmassaved från gallringar vid
Stora Ensos massabruk i Skutskär
Prisskillnaden mellan Krylbo tallkubb och barrmassaved tillsammans med procenten
viltskadad tallkubb från gallringar som levereras som barrmassaved genererar en ekonomisk
konsekvens för skogsägaren. Den minskade intäkten blir ca 1,44 kronor per m3fub levererad
barrmassaved från gallringar.
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5 Diskussion
Här diskuteras rapportens innehåll med ett kritiskt förhållningssätt över de metoder, teorier
och resultat som presenterats. Samtidigt motiveras ställningstaganden som gjorts och
reflektioner med koppling till tidigare kunskap och studier ventileras.

5.1 Empirisk bakgrund och teoridiskussion
Då beslut berörande förvaltning av vilt ska grunda sig i den bästa tillgängliga kunskapen inom
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga områden är det bra att viltskadebegreppet
studeras ur olika perspektiv. Dagens viltförvaltning ska styras på decentraliserad nivå där
ingående data bygger till stor del på statistik och inventeringsresultat. Ingen av dessa
parametrar innehåller information eller preciserar någonting kring den ekonomiska
skadebilden som rådande viltstam genererar. Detta medför att förvaltningen inte har
tillgänglig kunskap om vilken ekonomiskskada som skapas vilket kan innebära svårighet i att
finna enighet angående en balanserad nivå mellan de skador och värden viltstammen genrerar.
Detta kan vara en förklaring till den splittring som upplevs finnas inom älgförvaltningen.
Viltskador är ett komplext ämne att få en helhetsbild över och det finns många samband som
måste tas hänsyn till. Som LRF (2017a) visar finns det frågetecken kring den direkta
korrelationen mellan älgstammens storlek och uppkomsten av viltskador. Då älgar är selektiva
i sitt val av föda är det inte säkert att den främsta lösningen finns i ökad avskjutning. Att vilt
även genererar intäkter för markägaren via jaktarrenden gör inte problematiken lättare. Då vilt
genererar årliga intäkter genom den jaktmöjlighet som skapas genereras även minskade
intäkter vid avverkning. Vilttätheten påverkar dessa intäkter positivt samtidigt som Seth och
Tjäder (2003) har gjort bedömningen att vid försäljning av skogsfastighet kan värdet som är
direkt kopplat till jakten uppgå till 10-15 kronor per skogskubikmeter.
Nylinder m.fl. (2000) skriver att träden ofta repar sig och får en topp efter betning. Det kan
resultera i att det är omöjligt att identifiera en skada utvändigt men de syns efter sågning.
Detta förklarar det faktum att resultatet visar uppkomsten av viltskador i de sågade varorna
trots att det sker en sortering och gallring av stockar med felaktig kvalitet vid inmätningen.
Det kan också antas att mätningsbestämmelserna inte klara av att fånga upp de invändiga
skadorna eller att de accepteras i transaktionen mellan sågverk och skogsägaren. Författarna
menar även att en viltskada alltid syns när stocken blivit sågad, vilket stödjer att resultatet från
sågverkens konsekvenser speglar verkligheten.
Teorierna som presenteras i rapporten nämns för att skärpa tankebanorna kring olika aspekter
på viltskador och var den ekonomiska konsekvensen uppstår. Porters femkraftsmodell kan
användas för att beskriva det faktum att skogsägare får ersättning för vrakat timmer och fullt
betalt för timmer med invändiga skador då mätbestämmelserna inte fångar upp dessa.
Samtidigt får sågverket mindre betalt då skadorna visar sig vid sågning och resulterar i
produkter med lägre värde. I teorin skulle en extremt konkurrensstark skogsägare kräva att
sågverken tar bort kvalitetskraven för leveransvirke, alternativt ett extremt konkurrensstark
sågverk inte säljer utskott till lägre pris än huvudkvalitet. Krafternas storlek påverkar således
vart den ekonomiska konsekvensen uppstår. Grundläggande kvalitetsstyrning styrker det
faktum att ett träd som är betat i unga år, alltid kommer ha skadan kvar. Det går att sortera
och anpassa sig till detta men kvaliteten som uppstår i början kommer bestå. Utbud och
efterfråga belyser följdeffekter som kan uppstå av viltskador vilket inte studeras i denna
studie.
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5.2 Metoddiskussion
Litteraturgenomgången visar att det är magert utbud av studier med ett industriellt perspektiv
på fenomenet viltskador. Detta bekräftas av Ingemarson m.fl. (2007) som beskriver att det
saknas i hög grad forskningsunderlag över intäktsbortfallen som drabbar den
virkesförbrukande industrin på grund av älgbetning. Kvarnström (2010) konstaterar även han
att kunskapen kring de faktiska konsekvenserna av älgbetesskador vid sågverk är låga. Detta
motiverade denna studies genomförande samtidigt som det manar till ytterligare studier inom
ämnet.
Kvalitetskrav på produkterna sätts av kunden vilket kan ställa till det om beskrivning av
skadenivån utgår ifrån en bedömning i fält. Om datainsamling utgår ifrån skogenskvalitet så
bortser man ifrån kundperspektivet vilket i slutändan är det som livnär försörjningskedjans
aktörer. Därför föll valet av metod att utgå ifrån de kvalitetskrav kunder har för att sedan
bakspåra nedklassningar från detta och härleda nedklassningarna till vilt och viltskadad skog.
Då kunskapen om viltskadeproblematiken ur industrins perspektiv är låg så skulle varje
frågeställning i denna studie behöva en egen studie. Vid avgränsning gjordes valet att använda
sig av metoder som istället för att storskaligt kartlägga varje frågeställning istället introducera
och belysa större delar av det industriella perspektivet. Beslut togs då att genomföra en
fallstudie där delar som kan beröras av viltskadeproblematiken studeras.
Metoden med fallstudie har möjliggjort att resultatet visar en verklighetsbild som sedan kan
användas för att representera sågverk med liknande förutsättningar. Det finns inget sågverk
med exakt liknande förutsättningar men resultatet kan generalliseras till den grad att de
ekonomiska konsekvenserna av viltskador i förhållande till omsättning inte bedöms vara
förödande.
Urvalet av stickprov kan nästan alltid göras större för att få säkrare resultat. Med hjälp av
statistisk felmarginal kan stickprovsurvalen vid AB Karl Hedins sågverk i Krylbo anses
representativa för undersökningspopulationen. I Skutskär studerades fyra olika travar från
fyra olika gallringstrakter avverkade av fyra olika avverkningslag i AB Karl Hedins regi.
Detta urval var riktat mot gallringar för att inte riskera underskatta problematiken genom att
studera barrmassaved från slutavverkningar där viltskador inte bör förekomma.
Stickprovsurvalet är relativt lågt för barrmassaved och resultatet kan inte statistiskt
säkerställas eller anses vara helt representativt för undersökningspopulationen. Men det ger en
fingervisning om hur stor konsekvens detta innebär för skogsägaren vilket fyller sin funktion.
Tidsmässigt begränsades urvalet till hösten 2017 och vintern 2018 och då det inte antas vara
säsongsvariation på leveranser med viltskadat virke förväntas inte denna begränsning påverka
resultatet.
Det finns en risk att viltskadat virke apteras som biobränsle istället för barrmassaved. Även
finns risken att viltskadan orsakar kvalitetsnedsättning som gör att virket inte accepteras som
barrmassaved. Detta bedöms inte vara sannolikt med de kvalitetskrav som finns för
barrmassaved. Orsakar viltskadan att trädet tappar konkurrensförmåga och dör på grund av
konkurrensnedsättning i unga år finns risken att trädet nekas vid massabruk med vrakorsak 1,
torrstock. Detta har inte studerats och sannolikheten bedöms försumbart liten.
Vid datainsamlingen var det ibland svårt att avgöra ursprunget på en skada. För att
problematiken inte ska underskattas har allt virke med tveksamheter konsekvent antagits vara
orsakade av vilt. Då det även finns andra typer av skogsskador som skapar virke med liknande
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karaktär finns stor risk att datainsamlingen medfört en överskattning av problematiken. Detta
har medvetet genomförts för att studien ska kunna valideras genom liknande studier.
Insamlingen har försökt att undvika subjektiva bedömningar i den utsträckning det är möjligt.
För transparensens skull bifogas även resultaten med kommentarer på den datainsamling som
skedde vid sågverket.
Till beräkningarna användes volymer och priser med snittvärden från år 2017. Då
marknadspriser och värden varierar under tiden ansågs det viktigt att klargöra en tydlig
tidsram. Valet kan medföra risken att exempelvis faktiskt kontrakterade priser avviker från
snittet under studietiden vilket gör att prisskillnaden avviker ifrån verkligheten. Denna risk är
låg och inte avgörande vid analys av beräkningarna.
Diskussion har förts angående huruvida viltskadat virke levereras som biobränslesortiment på
grund av sin viltskada. Utifrån mätbestämmelserna antas skador orsakade av vilt inte kunna
medföra kvalitetsnedsättning som understrider gränserna för barrmassaved vilket gör att
virket i så fall bör betraktas som felsorterad barrmassaved. Detta studerades därför inte.

5.3 Resultat och analysdiskussion
I kapitel 4 redovisas resultatet från metodtillämpningen där även resultatet från beräkningar
och en förtydligande analys presenterats. Förutom resultatet finns även fyra stycken bilagor
som redovisar varje observerad viltskada under datainsamlingen vid sågverket. Detta för att
tydliggöra vilka delar som studerats och vilka skador som ligger till grund för beräkningarna.
Resultatet visar de ekonomiska konsekvenser som uppstår för sågverk bygger på den
nedklassade andelen virke i utskottspaket och prisskillnaden mellan huvudkvalitet och
nedklassat virke som observerats vid Krylbo sågverk. Skillnader med andra sågverk kan vara
prisskillnaden mellan produkterna och kunders krav på de produkter som produceras. Då det
även genomfördes en sortering av huvudkvalitet där det observerades viltskador i relativt stor
utsträckning finns risken att problemet underskattats genom dålig utsortering eller låga krav
från kunderna. Risken för detta anses vara låg då AB Karl Hedins sågverk Krylbo japanska
exportmarknad har erkänt höga kvalitetskrav. Hade allt viltskadat virke resulterat i
nedklassning så hade konsekvensen varit högre. Då Nylinder m.fl. (2000) betonar att
viltskador alltid syns när stocken är sågad och att denna studies datainsamling konsekvent tog
med tveksamma observationer bedöms resultatet inte vara underskattat. Risken finns istället
att skadebilden bedöms vara högre än i realitet då viltskadorna kan vara överskattade.
Den totala ekonomiska konekvensen på ca 256 500 kronor/år för AB Karl Hedins sågverk i
Krylbo är svårt att relatera till när det tas ur sitt sammanhang. För att sätta det i relation till
andra kvalitetsnedsättningar som ges här ett exempel där konsekvensen av blånat virke
beräknas på samma sätt. Andelen som nedklassas utläses från den klassning Woodeye
genomför och uppgår till ca 2,2 procent av totala volymen och detta leder till en minskad
intäkt på ca 4,1 miljoner. Utifrån denna jämförelse kan poängteras att den ekonomiska
konsekvensen som blånad genererar är ca 15 gånger högre för sågverket än den konsekvens
viltskador genererar.
Resultatet redovisas med olika enheter för sågverk och skogsägare. Detta ställer till det lite
vid bedömning av vem som blir drabbad värst. Anledningen till denna olikhet kommer sig
från att den datainsamling som är genomförd har studerat olika produkter som beskrivs med
olika enheter. Vid bedömningen av timmer skulle även m3to kunna använts som enhet men
för att vara konsekvent vid beräkningar och redovisning av resultatet används m3fub.
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Då en faktor kopplat till resultatet är prisskillnaden mellan olika produkter och sortiment så är
det viktigt att vid tolkning av resultatet veta att denna information bygger på 2017 års
snittvärden. Ingen analys om det valda året kan ses som ett representativt år har genomfört
utan valet föll på det senaste helåret. Marknaden och priser kan förändras snabbt och med det
även storleken på konsekvenserna av viltskador. Även betestrycket på de skogarna som
avverkas kan variera vilket kan påverka resultatet.
En annan faktor kopplat till resultatet är andelen skador på det virket som levereras. Detta
avspeglar betestrycket som fanns för ca 30-35 år sedan då skogen som nu avverkas i
gallringar var ungskog. Avskjutningsstatistiken som presenteras i inledningen med Figur 1
visar att avskjutningen under 80-talet var högre än nu vilket kan tyda på större stammar av älg
under denna period. Denna period är det som Kvarnström (2010) refererar till som
älgexplosionen. Samtidigt som Felton (2017) menar att det inte enbart är koncentrationerna
utan skogens uppsättning som påverkar viltbetet bör detta tas i beaktning när tolkning av
resultatet sker. Även att andelen viltskador varierar i tid måste tas hänsyn till.
Som hjälp i att finna en vilttäthet som balanserar de skador och värden som genereras finns
förhoppning att det industriella perspektivet ökar kunskaperna kring viltskadors grad. Genom
bättre information kring vilka effekter som skapas i de senare leden av värdekedjan kan
ytterligare kunskap adderas till den faktakunskap viltförvaltningen ska hänsyn till. För att
detta ska fungera krävs att ytterligare studier skapar en tydligare bild över konsekvenserna i
större delar av landet.
5.3.1 Koppling till tidigare studier
Då det finns få studier som studerat viltskador ur ett industriellt perspektiv så är det svårt att
ställa resultatet från denna studie direkt i relation till tidigare studier. Kvarnström (2010) som
studerar problematiken med kvalitativt metod kom fram till att effekterna från viltskador inte
observerats i sågverken. Resultatet från denna studie behöver inte vara motstridig då olika
metoder använts. Man kan anta att om skadebilden och konsekvenserna är tillräckligt låga så
uppfattas det inte som ett problem även om skadorna finns.
Den studie som tidigare gjorts på AB Karl Hedin i Krylbo och redovisades i Svensk Jakt
(2013a) visade virkesfel på ca 0,6 procent vilket samstämmer bra med resultatet från denna
studie. Då denna studie observerat ytterligare antal virkespaket och urvalet skett på ett
systematiskt sätt samtidigt som resultaten liknar varandra så stärks trovärdigheten för
resultatet. Skadebilden ser inte heller ut att öka mellan de år som studerats.
Studier som observerat skogstillståndet i unga bestånd är svåra att koppla detta resultat till på
annat sätt än att andelen viltskador är mindre vid leverans till industrin än den nivån som
uppskattas i skogen. Detta ska inte ses som underligt då flera selektiva åtgärder genomförs
innan de skadade träden uppnår timmerdimension.
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6 Slutsatser
Detta kapitel bevarar studiens forskningsfrågor med utgångspunkt från ovanstående resultat
och analyskapitel. Utöver det ges även förslag på utökade studier inom området för att öka
kunskapen kring det industriella perspektivet på viltskador och hur detta perspektiv av skador
kan komma att påverka den adaptiva viltförvaltningen.

6.1 Konsekvenser för sågverk
De ekonomiska konsekvenserna för sågverk på grund av viltskador uppstår i form av
minskade intäkter när de sågade varorna blir nerklassade på grund av kvalitetsbrister.





Andelen sågade varor med kvalitetsbrister som kan härstamma från viltskador uppgår
till ca 0,5 procent av totala furuvolymen.
Den ekonomiska konsekvensen uppgår till ca 4,1 kronor per sågad m3sv fura för
sågverk.
För fallföretaget innebär det ca 256 500 kronor/år.
Den största volymen viltskador återfinns i huvudkvalitet vilket inte direkt genererar en
negativ ekonomisk konsekvens för sågverket.

6.2 Konsekvenser för skogsägare
De ekonomiska konsekvenserna för skogsägare på grund av viltskador uppstår i form av
minskade intäkter vid sågverk och massabruk.




Andelen tallkubb som resulterar i vrak på grund av viltskada uppgår till ca 0,4 procent
av den totala inmätta volymen.
Andelen viltskadad tallkubb i barrmassaved från gallringar uppgår till ca 1,2 procent
av den totala inmätta volymen.
Den ekonomiska konsekvensen uppgår till ca 0,6 kronor per levererad m3fub Krylbo
tallkubb och till ca 1,4 kronor per levererad m3fub barrmassaved från gallringar.

6.3 Förslag på utökade studier
För öka kunskapen kring viltskador och de realiserade ekonomiska konsekvenser som skapas
föreslås att liknande studier genomförs där sågverk med andra förutsättningar och
fångstområde än AB Karl Hedin sågverk i Krylbo studeras.
Varje del som belysts i denna studie skulle kunna konkretiseras ytterligare med studier som
fokuserar på var och en av frågeställningarna. Det skulle även vara intressant att studera hur
innovationer och produktutveckling kan förhålla sig och anpassa sig till sågade varor med
viltskador. Som exempel finns komponenter likt limträ och korslimmat trä där virke med
viltskador möjligtvis inte påverkar slutprodukten och kravet vid sortering kan anpassas till
detta.
Då vilt även genererar skador på andra trädslag kan det vara av intresse att även studera de
ekonomiska konsekvenser som uppstår här. För vissa lövträd är kvalitetsaspekten minst lika
viktig som för tall där kvalitetnedsättning kan leda till stor prisskillnad vid transaktion med
industrin.
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Ytterligare ett förslag är att studera viltförvaltning med fokus på hållbarhetsaspekterna i det
ekonomiska begreppet ”tripple bottom line”. För att en förvaltning ska bedrivas hållbart ska
både naturvård, sociala och ekonomiska värden anses vara viktiga och tas hänsyn till. I
skogliga sammanhang glöms ofta det sociala värdet bort och enorma resurser läggs på att höja
ekonomiska värden genom exempelvis röjning och att höja naturvärden genom exempelvis
skogsavsättningar. Studier skulle kunna sätta dessa värden i relation till de sociala värden som
en viltstam skapar och fundera kring hur detta värde kan tas hänsyn till.
Då andelen viltskador som anländer till industrin är betydligt lägre än den andel som
observeras i skogsbestånden kan nya studier följa beståndsutvecklingen för att kartlägga i
vilka steg viltskadade träd selekteras. Flertalet händelser sker mellan ett bestånds
ungskogsstadie och resan till industrin både via naturlig selektering och via selektiva
skötselåtgärder. En kartläggning av detta skulle kunna ge ökad förståelse och möjlighet att
minska de effekter som faktiskt uppstår trots denna selektering.
Viltskadors effekt på tillväxt tillsammans med viltets effekt på ekosystemets funktion och
struktur hanteras inte i denna studie då det är stora frågor som kräver sina egna studier. De
kunskaper som finns idag speglar inte dagens nivåer av viltstammar. Därför är det bra att
Skogforsk har initierat studien BETT - Betets Effekter för Tallens Tillväxt och skador för att
kartlägga hur tillväxt påverkas under längre tid.
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Bilaga 1
Bilaga 1 visar anteckningar från sorteringen av utskottspaket med en kommentar angående de
virkesfel som antas bero på viltskador.
Stickprov 1
Utskott
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Stickprov 2
Utskott
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Stickprov 3
Utskott
1
2
3
4
5

Dimension: 25x111 Antal: 400Justering: 4/10-17 Sorterat 26/10-17
Kommentar:
Barkdragande lyra + fiberstörning
Barkdragande lyra + röta
Sprötkvist + stor fiberstörning
Barkdragande lyra + sprötkvist
Flera barkdragande lyror.
Flera barkdragande lyror.
Toppbrott+ fiberstörning
Sprötkvist + fiberstörning
Flera barkdragande lyror.
Sprötkvist + lyra + deformation
Barkdragande lyra när trädet var ca 6 cm i diameter + röta
Sprötkvist + fiberstörning
Sprötkvist + fiberstörning + röta
Sprötkvist + lyra
Fiberstörning
Dimension: 31x111 Antal: 297 Justering: 31/12-17 Sorterat 8/1-18
Kommentar:
Barkdragande lyra + rötkvist
Barkdragande lyra när trädet var ca 6 cm i diameter
Barkdragande lyra
Barkdragande lyra
Barkdragande lyra
Barkdragande lyra när trädet var ca 6 cm i diameter
Toppbrott + Fiberstörning
Flera barkdragande lyror
Toppbrott + Fiberstörning
Toppbrott + Fiberstörning
Barkdragande lyra när trädet var ca 4 cm i diameter
Flera barkdragande lyror
Toppbrott + Fiberstörning
Dimension: 35x113Antal:252 Justering: 7/1-18 Sortering 1/8-18
Kommentar:
Toppbrott + fiberstörning
Toppbrott + fiberstörning + sprötkvist
Barkdragande lyra när trädet var ca 4 cm i diameter
Barkdragande lyra när trädet var ca 4 cm i diameter
Barkdragande lyra när trädet var ca 4 cm i diameter
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Stickprov 4
Utskott

Stickprov 5
Utskott

6 Barkdragande lyra när trädet var ca 6 cm i diameter
7 Barkdragande lyra när trädet var ca 6 cm i diameter
8 Toppbrott + fiberstörning
Dimension: 25x111 Antal: 400 Justering: 24/12-17 Sorterat 12/118
Kommentar:
1 Barkdragande lyra
2 Dubbla toppbrott när trädet ca 5 cm diameter
3 Toppbrott när trädet var ca 6 cm diameter
4 Toppbrott när trädet var ca 4 cm diameter
5 Toppbrott när trädet var ca 4 cm diameter
6 Toppbrott när trädet var ca 3 cm diameter
Dimension: 29x128 Antal: 288 Justering: 12/1-18 Sorterat 12/1-18
Kommentar:
1 Barkdragande lyra
2 Barkdragande lyra
3 Flera barkdragande lyror
4 Flera barkdragande lyror
5 Barkdragande lyra
6 Toppbrott när trädet var ca 3 cm diameter
7 Barkdragande lyra
8 Flera barkdragande lyror
9 Barkdragande lyra
10 Toppbrott när trädet var ca 5 cm diameter
11 Barkdragande lyra
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Bilaga 2
Bilaga 2 visar anteckningar från sorteringen av huvudkvalitet med en kommentar angående de
virkesfel som antas bero på viltskador.
Stickprov 1
Huvudkvalitet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stickprov 2
Huvudkvalitet
1
2
3
4
5
Stickprov 3
Huvudkvalitet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dimension: 24x110 Antal: 387 Justering: 14/12-17 Sorterat 15/118
Kommentar:
Toppbrott + Barkdragande lyra
Toppbrott + Barkdragande lyra
Toppbrott + Barkdragande lyra
Barkdragande lyra
Toppbrottfiberstörning
Barkdragande lyra
Toppbrott när trädet var ca 3 ca diameter
Toppbrott + fiberstörning
Barkdragande lyra
Dimension:24x110 Antal:246 Justering: 9/1-18 Sorterat: 16/1-18
Kommentar:
Toppbrott
Toppbrott
Toppbrott + Fiberstörning
Toppbrott + Fiberstörning
Toppbrott + Fiberstörning
Dimension: 28x127 Antal:288 Justering: 21/11-17 Sorterat: 17/118
Kommentar:
Barkdragande lyra
Barkdragande lyra
Toppbrott när tallen var ung ca 3 cm diameter
Toppbrott när tallen var ung ca 3 cm diameter
Toppbrott när tallen var ung ca 4 cm diameter
Toppbrott när tallen var ung ca 4 cm diameter
Barkdragande lyra
Barkdragande lyra
Toppbrott + fiberstörning
Toppbrott + fiberstörning
Toppbrott + fiberstörning
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Bilaga 3
Bilaga 3 visar anteckningar över Krylbo tallkubb som sorterades 23 och 24 september.
Anteckningarna visar om stocken är en rotstock, vilken orsakskod som vrakat stocken, en
subjektiv bedömning kring troligheten skadan beror på viltskada samt kommentar över vilken
skada som observerats. Vid detta tillfälle sorterades 21385 stockar varav 97 stycken
utsorterades under efterkontrollen 25 september vilket är de som redovisas nedan.
Stocknummer Rotstock Vrakorsak Viltskada

Kommentar:

1 = Troligt, 2 = Osäkert, 3 = Nej

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
2
6
6
6
7
2
2
2
6
2
6
6
2
6
2
2
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2

1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

Krök pga. toppbrott i ”beteshöjd”
Krök + Sprötkvist 2 dm från rot
6 stycken lyror (Fejning?)
Lång lyra (70cm)
Lång lyra (80cm)
Bearbetning/dubbskador
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Lyra
Lyra + Krök
Sprötkvist 2 m från rot
Inget synligt fel (felsorterad?)
Sprötkvist 2 m från rot
Krök ”jämn" krök på hela stocken
Sprötkvist 1,5 m från rot
Lyra + Krök
Krök + deformation 50 cm från rot
Lyra
Sprötkvist + Krök
Krök + deformation 2m från rot
Sprötkvist 2 m från rot
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Lyra + Krök
Krök
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök
Lyra
Krök
Krök
Krök ”jämn" krök på hela stocken
Sprötkvist + Krök
Krök ”jämn" krök på hela stocken
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
6
2
6
2
2
2
2
2
6
2
6
6
6
2
6
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
6
2
6
2
2
2
6
2
2
2
2
6
2
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1

Sprötkvist + Krök
3 stycken lyror (Fejning?)
Lyra + Krök
Lång lyra (100 cm)
Lyra + Krök
Lyra + Krök
Lyra + Krök
Krök
Lyra + Krök 50 cm från rot
Lyra
Krök + deformation 50 cm från rot
Lyra
Lyra
Sprötkvist 60 cm från rot
Krök
Lyra
Krök "jämn" krök på hela stocken
Sprötkvist 2 m från rot
Lyra + Krök
Krök
Krök
Lyra 80 cm från rot
Sprötkvist + Krök
Krök
Krök + deformation (en "bula")
Lyra
Sprötkvist 70 cm från rot
Krök "jämn" krök på hela stocken
Lyra
Krök
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Lyra
Krök
Krök + Lyra
Krök ”jämn" krök på hela stocken
Krök
Lyra
Deformation 60cm från rot
Lyra
Lyra
Lyra 50 cm från rot
Sprötkvist 1,6 m från rot
Lyra
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
6
6
6
6
2
2
6
6
2
6
2
2
2
6
6
2
2

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Lyra
Lyra 60 cm från rot
Lyra 80 cm från rot
Lyra
Krök
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Lyra
6 stycken lyror (Fejning?)
Krök
Lyra
Krök
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök
Lyra
Lyra
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök
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Bilaga 4
Bilaga 4 visar anteckningar över Krylbo tallkubb som sorterades 14 och 15 oktober.
Anteckningarna visar om stocken är en rotstock, vilken orsakskod som vrakat stocken, en
subjektiv bedömning kring troligheten skadan beror på viltskada samt kommentar över vilken
skada som observerats. Vid detta tillfälle sorterades 25480 stockar varav 107 stycken
utsorterades under efterkontrollen 16 oktober september vilket är de som redovisas nedan.
Stocknummer Rotstock Vrakorsak Viltskada

Kommentar:

1 = Troligt, 2 = Osäkert, 3 = Nej

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6
6
2
2
6
6
6
6
2
2
2
6
2
2
6
2
6
2
2
6
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
2
2
6

2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Lyra 50cm från rot
Lyra
Krök "jämn" krök på hela stocken
Krök "jämn" krök på hela stocken
Lyra 70cm lång
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
4 st lyror (fejning?)
Lyra
Krök "jämn" krök på hela stocken
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Lyra + krök
Lyra
Krök
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Lyra
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Lyra
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök
Lyra
Krök
Krök
Krök
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Lyra
Krök "jämn" krök på hela stocken
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök
Krök
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Lyra
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2
2
6
6
6
6
2
2
2
2
6
2
2
2
6
2
6
2
2
2
2
6
2
6
2
2
6
2
2
2
2
2
2
2
6
2
6
2
6
2
2
6
2
2

2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Krök "jämn"krök på hela stocken
Krök "jämn"krök på hela stocken
4 st lyror (fejning?)
Sprötkvist 1,2m från rot
Lyra
Lyra
Krök
Krök
Krök "jämn"krök på hela stocken
Krök "jämn"krök på hela stocken
Lyra
Krök "jämn"krök på hela stocken
Krök "jämn"krök på hela stocken
Krök
Lyra
Krök "jämn"krök på hela stocken
Lyra
Krök "jämn"krök på hela stocken
Krök "jämn"krök på hela stocken
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök
Sprötkvist 50 cm från rot
Krök "jämn"krök på hela stocken
Lyra
Krök och sprötkivst 60cm från rot
Krök och sprötkivst 50cm från rot
Lyra
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök
Krök
5 st lyror (fejning?)
Krök "jämn"krök på hela stocken
Sprötkvist och lyra 1m från rot
Krök
Lyra
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök
Lyra
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"

45

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2
2
2
6
2
2
6
6
2
2
2
6
2
2
2
2
2
6
6
6
2
2
2
2
6
6
2
6
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1

Krök "jämn"krök på hela stocken
Krök
Krök
5 st lyror (fejning?)
Sprötkvist 1,5m från rot + krök
Krök
Sprötkvist, 3 st lyror
Lyra
Krök pga. toppbrott i "beteshöjd"
Krök "jämn"krök på hela stocken
Krök
Lyra
Krök
Krök
Krök
Sprötkvist 50m från rot + krök
Krök "jämn"krök på hela stocken
Lyra
3 st Lyror (fejning?)
Lyra
Krök "jämn"krök på hela stocken
Krök "jämn"krök på hela stocken
Krök
Krök "jämn"krök på hela stocken
Lyra
Lyra
Krök
Lyra
Krök
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