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Vad är Vild & Bortskämd? 
Vild och bortskämd har samlat aktörer från olika håll som nu arbetar gemen-
samt för en viltstam i balans med naturens förutsättningar att producera foder 
så att djurens välbefinnande gynnas, samtidigt som skadenivåerna på jord- och 
skogsbruk hålls på en låg nivå. Tillsammans jobbar vi bland annat för att se till att 
klövviltet får naturligt växande foder, och för att undvika sådan utfodring som kan 
ge skador på skogs- och jordbruk och ha negativa konsekvenser för djurens hälsa. 
På köpet får vi alla ett artrikare och attraktivare landskap. 

Varför foderskapande åtgärder? 
Alla vinner på mer naturligt foder utspritt i landskapet. Det gynnar den biologiska 
mångfalden, de jaktbara djurens hälsa och reproduktion och minskar trycket på 
produktionsgrödor. Naturligt foder i landskapet bidrar till en viltstam i balans. 

Många foderskapande åtgärder är enkla att genomföra, till små eller inga kostna-
der. Det kan räcka med att röja lite annorlunda, göra attraktiva kvistar lättillgäng-
liga vid avverkning, eller att utnyttja åkerkanter och marken under ledningsgator 
till naturligt växande foder. 

Argument för foderskapande åtgärder 
• Naturligt växande foder bidrar till välmående djur och en ökad biologisk 

mångfald 
• Att skapa viltåkrar, brynzoner och förutsättningar för bärris och andra foder 

växter i skog är bra för både vilt, människor och landskap 

• Det gynnar pollinerare, minskar skador på jord- och skogsbruk och ger ett 
attraktivare landskap 

Foderskapande åtgärder i odlingslandskapet 
Foderskapande åtgärder i odlingslandskapet har många fördelar, både för ekono-
min och djurlivet. Det minskar trycket på åkrarna eftersom djuren sprids i landska-
pet. Det skapar skydd och mat för pollinerare och nyttoinsekter och ger på så vis 
ekosystemtjänster och en ökad biologisk mångfald. 

Exempel på foderskapande åtgärder i odlingslandskapet 
• Skapa och behåll åkerholmar - De utgör en viktig tillflyktsort för växter och 

djur 
• Så en viltåker – Det skapar foder, skydd och boplatser för vilda djur 



 
    

 
 
 
 

Foderskapande åtgärder i skog 
Skogsägare, jägare och djur har alla något att vinna på att det skapas naturligt 
växande foder på skogsmarkerna. Skadorna på produktionsskog kan reduceras, 
det blir trevligare jakt och den mer varierade kosten ger bättre hälsa och repro-
duktion för djuren. 

Exempel på foderskapande åtgärder i skog 
• Behåll RASE-arterna (Rönn, Asp, Sälg och Ek) 
• Ha inte granskog hela vägen ut till vägkant i produktionsskog 

• Ståndortsanpassa – Anpassa skogsskötseln efter förutsättningarna på växtplatsen 

• Undvik monokultur, varierad skog är bra för biologisk mångfald och för hjortvilt 

För dig som är entreprenör eller konsult 
Kunskaper om foderskapande åtgärder som minskar skador i produktionsskog 
eller på produktionsgrödor samtidigt som de gynnar viltet och ger ett attrakti-
vare landskap kan vara direkt avgörande i valet av konsult för en markägare. 

Samarbetet med konsulten 
var avgörande för att hjälpa 
oss tänka större och bättre. 

Det blev en katalysator för 
våra idéer och gav de praktiska 

åtgärderna ett stort mervärde. 
Tillsammans åstadkom vi enormt 
mycket foder för viltet på en yta där jag 
inte trodde det var möjligt. 
Daniel Bergman, markägare 

Foderskapande åtgärder inom lantbruk och skog 
På vår webbplats hittar du mer information och tips om hur du bäst arbetar med 
foderskapande åtgärder inom lantbruk och skog. Du hittar bland annat information 
om: 
Att så en viltåker  | Avverkningsrester som värdefull foderresurs genom små 
anpassningar  | Röjning i ungskog  | Våtmarker |  Kantzoner 
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Vild & Bortskämd är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, 
Skogsstyrelsen, LRF Skåne, Naturskyddsföreningen Skåne, Högskolan i 

Halmstad, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, SLU Alnarp, Jägareförbundet, 
Jägarnas Riksförbund och Magnus Strandberg, familjeskogsbrukare. 

Samlat material kring foderskapande 
åtgärder hittar du på vår webbplats: 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/djur/jakt-och-vilt/foderskapande-atgarder.html 

Följ oss på facebook för fler tips och den senaste informationen. 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/djur/jakt-och-vilt/foderskapande-atgarder.html

