
Göran Söderström gick ut Skogis 1940 och anställdes i Domän-
verket. Var skogsdirektor i Västra Regionen 1960 till 1981. Han
arbetade internationellt i Swedforest 1969 till 1986. Ä r aktiv i
hembygdsrörelsen och har blafått Vänersborgs kulturpris.

Djurens konung
och svenskarnas
En berättelse om relationer och möten

onung och konung. Det dröjde länge innan
de satt säkra i sadeln. Sedan Gustav III gav

älgjakten fri och innan björn och varg utrotades
i våra trakter, levde älgkungen osäkert.
Den stora älgoxen var törstig och gick till källan
för att dricka. När ringarna lagt sig på vattnet såg
han sin ståtliga spegelbild och utbrast:
-Jag är skogens konung.
Då kände han en tung labb på skuldran. Där

stod björnen och frågade vad han mumlade om.
Den ståtlige sjönk ihop.
-Ja, ja, man pratar så mycket smörja när man

dricker.
Inte heller svenskarnas kungar hade det lätt.

Vid Mora stenar kunde konung ” tagas och vrä-
kas”. Även sedan de blivit tagna fanns det alltid
någon nära släkting eller konkurrent som såg
till att förkorta kungasagan. Numera har dock
svenskarna tagit sitt kungahus till sina hjärtan.
Men låt oss börja från början.

K älgen mat och skydd. Den viktigaste människo-
maten blev stationär. Nu fick fjälljägarna flänga
efter sina renstekar i fred. Skogsfolket hade ma-
ten hemmavid.

För femtusen år sedan kom nya människor
med tamboskap och sädeskorn.Skogsfolket blev
” jordpåtare”. De bröt sina tegar och vallade sin
boskap. Det blev kallare, granen kom, skogen
tätnade. Svedjerökarna blev allt vanligare. Efter
några skördar brände man ny mark, den gamla
blev bete som sedan fick växa igen med ny skog.
Efter en mansålders skogväxt kunde man brän-
na en ny svedja på den första. I ett trettioårigt
växelbruk räckte askan till ett nytt omdrev som
gav full skörd. Även skogarna räckte ännu till en
rik stam av högvilt - älg, kronhjort och rådjur.
Ännu var jordbruket en delförsörjning och jak-
ten en förutsättning för överlevnad.Än fanns det
mat till de få människorna.

Med en växande befolkning började det bli
brist på odlingsbar jord. Skogarna krympte, all
jordbrukslämplig mark togs i anspråk, nya sved-
jor blev allt sällsyntare. Man var tvungen att
förkorta växelbruket med tätare svedjor. Med

Där iskanten drog sig tillbaka följde mos-
sor, lavar och småbuskar efter och med dem
vildrenen. 1 dess spår följde människan. På tidi-
gare frilagda marker växte skogen upp. Där fick
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En lyckad dag.

statliga administrationen fram. Våldgästande
ämbetsmän blev ett gissel som resulterade i att
Magnus ” satte lås för bondens lada”. Härigenom
fick de minskande högviltstammarna en ännu
större betydelse för den kungliga hofförtäring-
en. Magnus tog då det drastiska steget att frid-
lysa högviltet ” för egen räkning”. Det i litteratur
och folkmun berättade skälet, att högviltbeslaget
gällde kungens eget jaktnöje, hör skrönan till.
Det var i första hand mat till den nya statsmak-
tens tjänare det gällde. För kungarnas eget jakt-
intresse behövdes inga drastiska totalffedningar.

mindre aska i svedjan blev omdrevet än kortare.
Jorden gav allt sämre skördar.

Med en större befolkning följde ökat behov av
husvirke och bränsle. Med flera kreatur följde
större skogsbetesarealer och slåtterängar för vin-
terfoder. Även viltet fick det trångt.Människorna
hade tagit över högviltets bästa betesland, deras
kreatur konkurrerade om skogsbetet. Armbors-
tet och sedan eldvapnet tog en allt hårdare tull.

SVENSKARNAS KUNGAR
TRÄDER IN I SAGAN.
Ännu levde svensken på vad familjen själv pro-
ducerade, med perioder av svält som allt för ofta
återkommande. Jakt- och fiskelycka var en förut-
sättning för överlevnad. Livsmedelsproduktion
för avsalu var närmast obefintlig. För kungarnas
anställda, fogdar, tjänare och soldater, var därför
det jaktbara viltet den huvudsakliga basfödan.
Så länge småkungar tävlade om makten löste de
försörjningen genom att ta vad de behövde av de
bönder som kom i deras väg. Först med Birger
Jarl och sonen Magnus Ladulås började kunga-
makten bli ” stationär” med maktanspråk över
allt större områden. Under deras tid växte den

Ännu var statsmakten för svag för att upp-
rätthålla den nya förordningen. ” Tjuvjakten” för
folkets livsuppehälle decimerade fortfarande den
allt svagare högviltstammen. Det växande sved-
jebruket försvårade ytterligare viltets levnadsbe-
tingelser. Skogen, förutsättningen för högviltets
överlevnad, måste räddas.Magnus sonson Mag-
nus Eriksson gick därför ett steg längre och för-
klarade 1351 all mark, som inte var brukad, höra
Gud, Konungen och Kronan till. De bäst bibe-
hållna skogarna för högviltsproduktion upphöj-
des till Konungsparker. Jakten på de så kallade
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högdjuren, rå och älg gjordes till regale. fångades i snaror och giller. På kontinenten var
skogarna och därmed det vilda i stort sett utro-
tade, varför export av skinn av vilda djur var en
viktig inkomstkälla för statsmakten.

Karl IX och Gustav II Adolf stärkte bergs-
organisationen, främst mot tjuvskytte. Berga-
gården som jägmästarboställe, Djurvaktartorp
(Ekebacken ) och Skogvaktartorp (Segolstorp)
minner om myndighetens yttersta verkställare.
Drottning Kristina mötte hårt motstånd när hon
krävde att kreatursbetet skulle upphöra. Slätt-
bönderna hade sedan urminnes tid betraktat
bergen som sin utmark. Allt eftersom deras egna
marker föröddes genom skogsbrist och överbet-
ning, hade de släppt upp sina djur på bergen.
Fast det gått hundra år sedan djurgården till-
kom, konkurrerade kreaturen fortfarande med
högviltet om betet. Bönderna hade hittills hållit
stånd mot djurvaktare och högre myndigheter.
Drottningen godtog inte denna släpphänthet.
Hon befallde landshövding och bergsjägmästare
att tillse att betet upphörde och satte Riksjägmäs-
taren att i sin tur hålla efter både landshövding
och skogsfolk.

HALLE-HUNNEBERG
TRÄDER IN I SAGAN.
På bergen hade torparens ängar och de öppna
skogsbeteslanden skapat goda betesförutsätt-
ningar för en stor viltstam, något som den be-
tessterila barrurskogen saknar. Bergen hade lått
sådana kvalitéer att kung Magnus bortsåg från
torparnas små odlingar som ” brukade”, när han
utnämnde Halle-Hunneberg till Konungspark,
vilket, under namnet kronopark, bergen är än
i dag. Några belägg för att kungamakten skulle
hävdats, har inte återfunnits. Historien tiger still
tills Riksbyggmästaren tar över rodret.

Utan jordpåtarnas skaparkraft, hade kunga-
makten kanske aldrig intresserat sig för dessa
ursprungligen torftiga, fattiga berg. Under åtta
hundra år har Sveriges kungar påverkat bergens
historia. Till en början var det dock mest i teo-
rin. Att Magnus Ladulås bestämde att högviltet
hörde kungen till, bekymrade knappast torparen
på Grinnsjönäset. Inte heller gjorde det honom
särskilt nervös, att Magnus Eriksson förklarade
bergen höra Gud, Konungen och Kronan till. Så
länge kungamakt satt i spjutstångs ände krävdes
det att någon höll i spjutet, vilket Gustaf Vasa var
den förste att ha resurser till.Tillvaron för bergs-
folket förändrades först när kung Gustav gjorde
bergen till djurgård för levererans av kött till den
kungliga hofförtäringen och skinn till kronans
skinnkammare. Den tidigare fria odlingen be-
gränsades när kronotorpet blev inordnat under
myndigheten.

Om det var bönders karskhet eller lokala
myndigheters insikt om den svåra situationen på
slätten må vara osagt, men både riksjägmästare,
landshövding och jägeribetjäning föll undan för
böndernas motstånd. Majestätets anmaning fick
inget resultat. Inte ens drottningens egen gene-
ralguvernör tio år senare, Lennart Torstensson,
ställde upp. Han såg i stället till att bönder och
torpare fick fri ved och husbehovsvirke på ber-
gen. Med den skövling av skogarna som nu följ-
de, försvann älgen hundra år senare.

Karl X Gustav och Karl XI bekymrade sig
veterligt inte om bergen, medan Karl XII:s ut-
skrivning av soldater till Norgekriget resulterade
i berättelsen om desertören Andreas, som slog
sig ned på Hallesnipen: När det så berättas att
Fredrik I kom för att jaga hjort på Hunneberg
utnämner han Andreas till 'Kronenschiitz’ på
Hälleberg, efter en skyttetävlan vid Flo kyrka,
där Andreas sätter sin kula i samma häl som det
kungens tidigare gjort. Att kungen verkligen var

Med sin bevakningspersonal blev bergen
en sista bastion för matnyttiga djurarter. Djur-
vaktare med en överdjurvaktare - jägemester -
som chef anställdes med uppgift att skapa och
vidmakthålla en stor stam av hjortdjur - älg,
kronhjort och rådjur. Även dovhjort infördes
för att öka köttillgången, men den har inte hörts
av utöver uppgiften om inplanteringen. En vik-
tig uppgift för djurvaktarna var att hålla efter
rovdjuren. Björn, varg, lo och örn skulle saklöst
dödas och småbovar som räv, mård och hök
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på Hunneberg i mitten av 1720-talet är troligt,
då det är belagt att han var i Västergötland vid
den tiden. Fredrik 1 kan ha varit den förste kung
som jagade på bergen. Enligt sägnen sköt han då
den sista kronhjorten.

Gustav III hade kanske aldrig hört talas om
Halle-Hunneberg, när han i en ” kohandel” med
bondeståndet gav den kungliga älgjakten på pri-
vat mark åter till dess brukare, för att få deras
stöd i riksdagen. Affären medförde att den, av
skoglösheten, försvagade älgstammen snabbt
utrotades i södra Sverige. Inte heller bergens,
genom Torstenssons insats, uthuggna skogar
kunde behålla sina älgar. Det skulle dröja nära
åttio år innan de kom tillbaka.

noparkerna, från att vara köttleverantörer, till
att högviltet blivit kungars personliga rättighet.
Med den kungliga jakträtten följde att älgen var
fredad på bergen och med ytterligare invand-
ring följde en explosionsartad utveckling. Man
bedömde att det föddes trettio till fyrtio kalvar
1881 och snart var älgen bofast även på Hälle-
berg.

Först 1927 avstod Gustav V formellt från jak-
ten på all kronans mark, förutom på fyra kro-
noparker, varav Halle-Hunneberg var en. Det
var således kungens älgar som åt upp kungens
tallar.

Stammen ökning var så snabb att redan i
början av 1880-talet var betesskadorna på ung-
tallen så stora att bergens förvaltare, jägmästare
Ernst Lindbohm, enligt berättelsen, skrev till
Kungl. Majestät - regeringen - och bad att få
skjuta älg för att rädda ungskogarna.

Jägmästaren Lindbohm stod ute i den plan-
terade 10-åriga tallungskogen och betraktade
bedrövelsen. Det var bara 15 år sedan älgen kom
tillbaka till bergen och nu detta. I den djupa
snön hade en älgflock slagit till och betat av el-
ler brutit ner varenda tall. De självsådda granar
som fanns kvar var för stora för att ” gå ihop”
med en nyplantering, varför det bara j
var att hugga ner resterna och börja M A
om. Kronojägarns och planterings-

Under tiden hade Karl XV beslutat att inrätta
Kungl. Skogsstyrelsen, som sedan blev Domän-
verket, och vars efterföljare ännu förvaltar ber-
gen. Sedan 1830 hade skogsbruket tagit upp hyg-
gen och odlat ny skog med huvudvikt på tall,som
passar bäst i bergens jordmån. Eftersom älgen är
beroende av hyggesfloran och av tallbarr som
vinterföda, fanns nu förutsättningen för denne
att komma tillbaka. Sedan skogstillgångarna,
och därmed betet, nått tillräcklig omfattning i

~ mitten av seklet, fanns förutsättning för
A älgen att äterinvandra från nordligare

tillflyktsorter. När kronojägare Lars
Selvén en dag 1868 var ute på Lagge-

folkets välgjorda arbete tillspillo-mossen på Hunneberg såg han för
givet på någon vecka.första gången en ensam älg.

Och de förbannade djurenMed jaktens minskande bety-
var fredade sedan Magnusdelse som livsviktig köttpro-

Erikssons tid. Vad iducent övergick kro-
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man in de fällda djuren, som efter flera omräk-
ningar steg till femtiosex samt kronojägare Lind-
qvists ko, som en engelsman (Prinsen?) nedlagt.
Den kungliga jakten var född och utgör i dag ett
väsentligt inslag i bergshistorien.

helsike skulle han göra - ja kraftorden kändes
nödvändiga som ett utlopp för vreden. På nytt
kom tanken - hur han skulle kunna fa kungen
att förstå att hans finaste kronopark var på väg
mot en katastrof. Och hans företrädare med
kronojägare och torpare, som slitit med alla de
problem odlare råkar ut för - skulle deras arbete
varit förgäves.

Nej, han måste ta mod till sig och skriva till
kungen och begära att få skjuta de älgar som up-
pehöll sig i tallungskogarna på vintern.

Två år senare ledde han den första kungajak-
ten vid Ekelund. Nu skulle de unga bergssko-
garna räddas.

Berättelserna kring Gustaf V:s jakter är
både legend och skröna. Kungens personlige
jägare, kronojägaren Carl Johan Björkman, har
omvittnat att kungens skjutskicklighet var god
ända in i det sista. Gustaf VI Adolf jagade inte,
men prinsar och hov hade en så hård troféjakt,
att älgstammen på bergen en tid inte var av hög-
sta kvalité. Man talade om Hunnebergsgetter.
Vår nuvarande konung medverkar däremot till
en 'jägarmässig' beskattning.

Detta begrepp, jägarmässig avskjutning, bety-
der att man skall beskatta stammen så att man
behåller de bästa djuren och en god köns- och
åldersfördelning, något som tidigare inte alltid
respekterades av de kungliga jaktlagen.

När Kung Carl Gustav trädde till fick jag möj-
lighet att ta upp dessa frågor med honom. Han
uttryckte sitt stora intresse, vilket resulterade i att
restriktioner gavs i varje drev om vilka djur som
skulle sparas. Efter några få år hade vi magnifika
kapitaltjurar på bergen. Den största jag såg hade
22 eller 24 taggar och 26 taggar är rapporterade.

De nutida dreven har plats för upp till sexton
ordinarie skyttar och ett par extra på flankerna.
Den femhundrahövdade drevkarlskaran är nu-
mera nere i cirka femtio. Genom väl uppgångna
drevlinjer för var tionde drevkarl - röda lodräta
streck på träden - kan även en glesare kedja hål-
la så väl samman att resultatet blir godtagbart.
Dessutom har man halter - gul märkning - där
drevkedjan rättas in.

Oskar II beslöt att själv reglera älgstammen
genom att anordna representationsjakter. År
1885 ägde den första Kungajakten rum. Den är
värd att beskriva.

Jaktsällskapet utgjordes av femtio skyttar med
Kungen och Prinsen av Wales i spetsen. Fem-
hundra drevkarlar - tvåhundra soldater och
trehundra civila - utgjorde drevkedjan. Jakten
skulle bedrivas på ett ömräde, s k såt, med lämp-
liga gränser, som kan drivas av med förväntan
att de flesta djuren skall gå mot skyttarna och
inte svänga ut åt sidorna.. Före jakten gjorde
man även fördrev från båda sidor för att driva in
älgar i såten. På flankerna satte man upp jakttyg
- hemska figurer målade i svart och rött på säck-
väv. De hängdes på linor mellan träden för att
hindra djuren från att smita ut åt sidorna. Där-
efter 'föstes’ djuren fram mot jägarna, uppställda
med fyrtiofem meters lucka.

När det var kungajakt var naturligtvis Oskar
och Johan med som drevkarlar. Det var riktiga
högtidsstunder de där jakterna, som dom gärna
drog sig till minnes. Oskar mindes särskilt den
där gången de hade tullat brännvinspluntorna
rätt ordentligt och vände in storoxen i drevet
igen.
-Å de sa jak sia däk, Johan lelle, att jak skrek

varre än du kommer te göre den dan hin tar däk
på gaffeln - å steker däk i gruta. Från de svart-
krutladdade muskedundren spreds en tät rök-
dimma över nejden. När vapnen tystnat räknade

Djuren, som har en larmande hop män-
niskor bakom sig, är väl medvetna om var de
har dem. När de då och då får människovittring
framifrån utan att se eller höra någonting, blir de
osäkra. De håller sig därför nära drevkedjan, så
långt från det okända som möjligt. Vid sista halt
- boghalten - säkerhetsavstånd från skyttarna,
har därför ett fåtal älgar nått skyttelinjen. För att
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Nedlagd av Hans Majestät.

få fram huvuddelen av villebrådet måste drevet
fortsätta.

På passen -skjutplatserna- är tre, åttio meter
långa, skjutgator upphuggna framåt så att skyt-
ten kan skjuta rakt fram och i 45 graders vinkel.
Dessutom är två gator upphuggna i 45 graders
vinkel bakåt. Utanför skjutgatorna är det förbju-
det att lossa skott.

Vid boghalten, väntar drevkedjan på signal att
få gå vidare. Spelens - hornbiåsarnas - signal
gäller i först hand passkyttarna. De får inte läng-
re skjuta framåt, utan endast i de bakre skjutga-
torna. Drevkarlarna kan då fortsätta och driva
de sista djuren ända fram till skyttarna.

len med hund kommer, lämnar han rapport om
förloppet, varefter patrullen tar över och regist-
rerar de djur som ligger nära skottplatsen. De
spårar sedan upp och fäller eventuellt skadade
djur. Dessa, mycket strikta regler gör att risken
för människor elimineras och lidandet för skad-
skjutna djur minimeras.

Vid de Kungliga jakterna skall i princip skjutas
det antal älgar som motsvarar kravet på en god
älgstam. Ofta skjuts något för litet kalvar, vilket
efteråt justeras av Sveaskogs lokala jaktlag.

De kungliga jakterna bedrevs enbart som drev-
jakt till in på 1970-talet, då Kung Carl Gustav
under några år avsatte en dag för löshundsjakt
med ett lag på Hälleberg och två på Hunneberg
- en förändring som givetvis gladde ett gammalt
jägarhjärta.

Skytten, som ställts ut av jaktledare, får un-
der inga omständigheter lämna sin passpåle för-
rän han hämtas. Har han skjutit, skall han märka
ut skottriktningen med snitsel. När spårpatrul- Jakterna sköts på ett föredömligt sätt. De
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vinterstam på cirka 140 djur, eller 20 djur per
1000 hektar, som godtagits av kungen och skogs-
förvaltningen, misslyckades kapitalt.

Redan från den första återkomsten försökte
man hålla räkning på älgstammen. Vid spårsnö
var skogsskolans elever ute på skidor och räkna-
de spår på fasta kompasslinjer. Senare räknade
man individer från fastvingeflyg på nyfallen snö
och nu kan man med helikopter få en god upp-
gift om populationen.

Under 1900-talet har älgstammen varit prak-
tiskt taget konstant mellan 130 och 150 djur i
vinterstam fram till ovan nämnda undantag på
1970-talet. Den snabba tillbakagång som sedan
följde, berodde på att 1969 års hyggen växte ur
beteshöjd och på minskad tillgång på föda på en
avsevärt mindre ny hyggesareal.Vid flyginvente-
ring i februari 1994 fanns 108 älgar eller 17 per
1000 ha. Vid inventeringar på 2000-talet har
stammen minskat ytterligare till under 70 djur,
eller 10 per1000 ha. Trots att stora insatser görs
för att bättra betestillgången med gynnande av
lövtillgången är det, med den nuvarande ålders-
sammansättningen av skogen, troligen oundvik-
ligt att älgstammen under några decennier kom-
mer att ligga på denna nivå.

ÄLGEN OCH SKOGSVÅRDEN
Under älgens första sjuttiofem år på bergen
betraktades den som skadegörare som total-
förstörde eller satte ned kvalitén på tallskogen.
Den medförde dyra hjälpkulturer och åstadkom
genom sitt tallbete en ur biologisk synpunkt
felaktig ” förgraning” av skogen. Efter 1880 var
betesskadorna av sådan omfattning att all plan-
tering av tall måste upphöra och snart hade älg
och rådjur praktiskt taget utrotat all asp, sälg och
rönn på bergen. Jägmästare Lindbohm skriver
redan 1883 - femton år efter de första älgarnas
återkomst: ” Älgskador i betydlig mån har tillta-
git i verkligt oroväckande grad så att tallplante-
ringar på många ställen synes vara på väg att
alldeles fördärvas”.

Eken ligger normalt långt ner på älgens prefe-
renslista men fick, genom övrig lövbrist, en allt
större betydelse som dess basföda. Andra lövträd

flesta jägarna, med Kungen i spetsen, är goda
och omdömesgilla skyttar. Eventuella skade-
skjutningarna tas omedelbart om hand av de
skickliga spårpatrullerna.

En viktig aspekt som ofta glöms bort är att
Konungens jakt numera är en samhälleligangelä-
genhet av betydelse. Gäster från näringsliv och
främmande regeringar utgör en betydande del
av deltagarna. Under socialt angenäma former
runt jakten finns stora möjligheter till givande
kontakter.

Dessutom är det ur friluftsfolkets synpunkt
av största värde att jakten endast omfattar två
dagar, i stället för en vanlig licensjakt över fyra
månader.

BERGALGENS HISTORIA
Den första älgfamiljen simmade, enligt berät-
telsen, över Vänersborgsviken 1868. Den följdes
säkerligen av fler, men de vandrade nog i första
hand över på isen. Invandringen räcker inte för
att förklara den snabba ökningen till upp mot
150 djur på femton år.Förutsättningen för denna
snabba utveckling var de tolv, svåra stormar som
härjade under 1850- till 70-talen och som resulte-
rade i att en fjärdedel av skogsmarksarealen var
kalmark eller skog yngre än tjugo år, det vill säga
mark där det bästa sommarbetet på markväxter
och vinterbetet på tall fanns. Ännu vid förförra
sekelskiftet fanns dessutom ännu områden med
gles restskog som inte hade återbeskogats och
som hade goda höstbeten på bärris. Eftersom fö-
dotillgången reglerar älgens reproduktion skapa-
de den rikliga tillgången på föda underlaget för
stammens snabba expansion

Motsvarande hände efter stormen 1969, då
400 hektar nya, snart foderrika kalmarker till-
kom. Under åren 1966 - 75 sköts i medeltal 39
djur per år, medan det under åren 1976-90, då
fodertillgången var som högst, sköts 65 djur per
år. Utöver kungajakten hade domänverksperso-
nalen i uppdrag att söka minska älgstammen.
Trots en topp 1979 på 138 fällda djur fanns vid
räkningen på vintern efter 225 djur. Totalt fanns
således före jakten 363 djur eller 56 perlOOO ha.
Strävan att stammen skulle hållas nere vid den
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med råge tillmötesgått skogsmannens krav på
färre älgar.

dör efter hård betning, medan eken skjuter nya
skott och bildar en låg buske som kan bli liera
tiotal år gammal. Nu breder denna ” ekkratt” ut
sig över stora områden på bergen, medan ekför-
yngring praktiskt taget omö jliggörs. Oskadade
ungekar är sällsynta.

Med undantag för jägmästare Axel Olssons ut-
talande på 1940-talet att ” älgskador på tall är ej
av särdeles stor ekonomisk betydelse” , fortsät-
ter rapporterna om stora älgskador. Men även
andra skadegörare åstadkommer skador: Rådjur
betade toppskott, tjäder betade plantor i plant-
skolorna och bärplockare ryckte upp plantor
som förkvävde lingonriset. Den ytterligt negativa
inställningen till den täta älgstammen kan delvis
kopplas till att de höga skogsvårdskostnaderna
och de dåliga föryngringsresultaten inte ersätts
av jaktarrenden som den exklusiva bergsjakten
kunnat inbringa.

ALGEN OCH NATUREN
Betesskadornas inverkan på naturen, på eko-
systemen, uppmärksammas allt för lite av både
naturvårdare och skogsbrukare. Att asp, rönn,
sälg, vårtbjörk och, i vissa områden, ädla lövträd
försvinner noteras, men tas inte upp till åtgärder.
Markflorans förändring genom hjortdjurens be-
testryck omnämns praktiskt taget inte alls

Enligt skogsvårdslagen skall miljö och pro-
duktion ha lika värde. Genom att skogsbrukets
hyggen gynnar överstora hjortdjurstammar har
lagen satts ur spel. Den biologiska mångfald,
som är ett lagenligt krav, skapar genom överbet-
ning till en katastrofal utarmning, som förbises
av både skogsbruk och naturvård.. Dessa ” osyn-
liga” skador pä ekosystemen måste lyftas fram
och hjortdjurstammen regleras till en nivå som
medger ett biologiskt väl sammansatt skogsland-
skap. För stora älgstammar för den lagstadgade
biologiska mångfalden är olagliga - så enkelt är
det och så svårt.

I en undersökning av Skogshögskolan 1984
konstaterades att nära 90 procent av ungskogen
var svårt skadad och volymförlusten uppskatta-
des till 30 - 50 m3 per hektar och totalt till upp
mot 100 000 kubikmeter. Värdeförlusten beräk-
nades i 1984 års penningvärde till 10 - 14 miljo-
ner kronor. Genom att gran måste planteras på
tallmark uppskattades denna förlust till 100 000
kr per år. I en generell slutsats kom man fram
till att 10 vinterälgar per 1000 hektar, eller 65 på
Halle-Hunneberg, totalförstör 15 % av ungsko-
gen, medan 20 per 1000 hektar, eller 130 på ber-
gen, förstör 50 % av ungskogen.

Orsaken till de svåra skadorna är älgens vin-
terbehov av föda. Under december - mars äter en
vuxen älg drygt 10 kg per dygn eller 1200 kg un-
der perioden. Av detta beräknas 75 % eller 950
kg utgöra tall. Med hänsyn till ” tolerabla” skador
och tillgången på tallungskog år 2000 beräknade
dåvarandeskogsvårdschefen ElovErikssonattälg-
stammen skulle behöva minskas från 130 till 75
djur i vinterstam (12 perl000 ha) för att skadeni-
vån skulle kunna accepteras och revirassistenten
Uno Gunnarsson konstaterade drastiskt att äl-
garna hade förvandlat de flesta tallungskogarna
till ” rhododendronbuskar”. Verkligheten har nu

KUNGAR I KONFLIKT
Djurens konung är i ständig konflikt med skogs-
bruk och naturvård.Med av skogskapitalets sam-
mansättning orsakade mindre hyggesarealer, slår
naturens järnhårda lag till mot älgstammen och
den exklusiva representationsjakten kommer
i kläm. Då blir svenskarnas konung misslynt.
Trots att Sveaskog och viltforskare på allt sätt och
litet till försöker förbättra fodertillgången söker
Majestätet andra syndabockar. Den av hans far-
far godkända återinplanterade kronhjorten, som
konkurrerar om födan, är en nagel i ögat.

Med Ekoparkens naturvårdsåtgärder, som
friställandet av tusentals ekar, granrensning i
björkbetånd och breddning av vägrenar, kom-
mer det att finnas gott om sommarbete för både
hjortdjuren och övrigt vilt.Till dess det åter finns
mogen skog att skörda torde älgens vinterbehov
av tall vara en minimifaktor som både djurens
och svenskarnas konung får leva med.
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