
Vi vill få dina observationer av om skogsägare röjer bort värdefulla lövarter

 i Uppsala läns ungskogar!

Vi, som är representanter för Natur- och Friluftsintresset i Viltförvaltningsdelegationen vid 

länsstyrelsen, hade ett intressant möte den 18 maj. Som framgår av våra interna minnesanteckningar

från mötet (inramat parti nästa sida) så vill man koppla förekomst av RASE-arter (rönn, asp, sälg, 

ek) till hur älgbeståndet förvaltas. Många av våra  lövarter är trängda av hårt betestryck från 

klövdjur (mest älg), men de missgynnas också av en markanvändning som ger monotona och mörka

barrskogar.

Från naturvårdssidan har vi tänkt oss att göra en enkel kontroll av hur läget är i länets ungskogar 

med hjälp av personer som är ute i skogen. Hur ofta röjs RASE-arter eller ädellövarter (alm, ask, 

oxel, lönn, lind mm) bort? Björk och al är ofta så vanliga att det är nödvändigt att röja dem.

Även om läget i Uppsala län beträffande många av arterna är bättre än i andra omkringliggande län, 

skulle vi gärna vilja få belägg för både negativa och positiva observationer. Det innebär alltså att när

du är ute i skogen och går genom nyröjda områden kan du observera om det ser bra ut (endast 

enstaka bortröjda lövbuskar av de arter vi nämnt ovan) eller om det har förekommit en mer 

omfattande bortröjning (mer än 5-10 st). De individer som röjts bort bör vara mer än ca 1 meter i 

höjd.  

Vi vill helst få in så mycket uppgifter att vi vid kommande VFD-möte kan använda det som 

argument för att propagera för större mängder löv i skogen.

Vi som sitter för Natur- och Friluftsintresset i Uppsala läns VFD är Sonja Jansson, Jasmine 

Stavenow, Lara Tickle, Henrik Helde, Kurt Källström och Lars Karlsson.

Observationer ska skickas till Lars Karlsson, helst via email, senast 28 augusti 2017.

Lars kontaktuppgifter:

Adress: Lönnvägen 4B, 81470 Älvkarleby

tel 070-2104544

Email: (larskarlssonaby@hotmail.com).

Nedan anges lite mer detaljer för hur vi skulle vilja få information från er.

Observatörens namn

Medlem i Naturskyddsföreningen eller annan förening samt krets/distrikt

Telefonnummer

Datum för observation

Exakt position, SWEREF-koordinater, obs viktigt med exakt position!

Markägare (om känt)

Planterad/naturföryngrad trädart på hygge/ungskog samt ungefärlig höjd

Vad har observerats (bortröjd lövart, antal, höjd; alternativ att allt bra skött)

Skicka gärna med ett par foton som dokumenterar det du sett

Om du är mer bekväm med att bara rapportera exakt position och vad du sett utan att skylta med 

namn, så kan vi nog oftast kolla det mer i detalj, men då måste du meddela oss tidigt under 

sommaren.

Väl mött i vår fantastiska skog!

mailto:larskarlssonaby@hotmail.com


Natur- och Friluftsintressets minnesanteckningar från möte med Viltförvaltningsdelegationen 

i Uppsala län den 18 maj 2017

VFD har på regeringens initiativ utökats med två nya ledamöter som nu hälsades välkomna till 

delegationen. Det var Lara Tickle som representerar Naturintresset (ersättare Henrik Helde, 

Sportfiskarna) och Liza van Engström (?) som representerar Natur/ekoturism.

Jakttiden för älg under 2017-18 fastställdes till samma som för föregående år, för älgskötselområde 

9 oktober-31 januari (115 dagar) och för oregistrerad mark 9 oktober-13 oktober (5 dagar). Vidare 

diskuterades fällavgiften för älg och det konstaterades att man under kommande jaktperiod har 

samma avgift som tidigare. 

Därefter diskuterades ett förslag till älgförvaltningsplan för 2017-2019. Avsikten var att beslut 

skulle fattas om den men det blev på grund av flera punkter som Naturintresset var inblandat i 

uppskjutet till nästa möte i september. En liten arbetsgrupp med företrädare för skogsägare och 

jägare hade förberett ett utkast till plan, men några punkter var man oense om. Det gällde bland 

annat älgförvaltningsområdenas storlek. Där vill jägare ha mindre områden och skogsägare större 

områden. Natur- och friluftsintresset propagerade för större områden, helst 20000 hektar, samt att 

de  ska vara sammanhängande. Detta för att gynna förvaltningen av älgstammen. 

Vidare har man i förslaget lagt in en koppling till resultat i en ÄBIN-kartering 

(Älgbetesinventering) som görs av Skogsstyrelsen på hyggen och ungskogar i hela länet. Där 

inventeras bland annat förekomsten av RASE-arter (rönn, asp, sälg och ek). Och nu finns ett 

förslag att ha med det som en parameter att koppla älgbeståndet till. Där hade natur- och 

friluftsintresset i förväg enats om att vi vill öka målet för hur mycket RASE-arter som ska 

förekomma från 25 till 30% av provytorna och – kanske ännu viktigare – att det ska mätas efter 

röjning. Det här föranledde dispyter med skogsintresset som inte ville acceptera förslaget. Nu 

kommer Sonja Jansson att sitta med i en arbetsgrupp för att bereda  frågan till nästa VFD-möte.  

Natur- och friluftsintresset har kommit fram till att checka av i länet ifall de här arterna ofta röjs 

bort från hyggen. Lars Karlsson kommer att hålla i  en inventering och detta går via Länsförbundet 

till Naturskyddsföreningens kretsar.

Per Blomkvist informerade om aktuella rovdjurshändelser. För oss från norra länsändan var en stor 

nyhet att det nu konstaterats att man i Glamsens vargrevir vintern 2016-17 hade 1 alfa-djur (tiken) 

och 7 ungdjur. Hanen registrerades senast februari 2016. Vargarna är nu spridda i större utsträckning

på sydvästra sidan av E4:an än de varit tidigare. Senaste vargobsarna senaste veckan. Sju 

familjegrupper av lodjur har hittats i länet, men länssiffran kan ändras när man bestämt hur de delas 

med grannlän. Fyra lodjur skjutna. Kungsörn osäkert, ingen aktivitet vid enda boet den 10/5. 

Björnobsar finns från östra och mellersta delen av länet, antal osäkert. Fyra tamdjur som skadats av 

rovdjur. Två hundar skadade av lodjur. Dovhjort tagen av lodjur. Får/lamm okänd förövare. 

Åsa Sikberg, LRF, vill ha hårdare tag mot utfodring av viltsvin som ställer till allt mer problem. 

Jägareförbundet menade att man tagit detta på stort allvar. Enligt undertecknads åsikt så var det 

oklart vad punkten utmynnade i.

Under övriga frågor informerades om att ÄFO-gränsen mellan Uppsala-Västmanland nu var nära 

framme vid beslut. För stängsel längs vägen med viltrik omgivning i Österbybruk inget nytt att 

förtälja. 

Nästa VFD-möte den 28/9 med en skogsexkursion.

Vid anteckningarna

Lars Karlsson, tel 070-2104544


