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Förord 
Naturvårdsverkets strategi för svensk viltförvaltning beskriver de vägval 
myndigheten avser att genomföra för att utveckla och stärka Sveriges 
viltförvaltning fram till år 2020. Strategin är framtagen av Naturvårdsverket på 
uppdrag av regeringen och ses som en vägvisare med mål, delmål och aktiviteter.  
 
Inom ramarna för strategin ska Naturvårdsverket i samverkan med övriga berörda 
myndigheter bland annat utveckla arbetet och aktivt bidra till att förebygga skador 
och andra problem som viltet orsakar. Klövvilt orsakar idag skador på jord- och 
skogsbruk som lokalt kan bli mycket stora. Samtidigt som utfodring kan minska 
skador kan det också påverka övrigt växt- och djurliv negativt, medföra jord- och 
egendomsskador, långsiktig påverka andra livsmiljöer, öka sjukdomsrisken samt 
minska det ”naturliga” värdet av vilda djur. Som ett led i arbetet med att klargöra 
var, hur och när vilt får utfodras för att förebygga skador efterfrågade 
Naturvårdsverket en kunskapssammansställning gällande utfodringens effekter 
med särskilt fokus indirekta effekter. 
 
Rapporten är skriven av Jens Andersson (Fil Dr). Författaren ansvarar för innehåll, 
slutsatser och eventuella rekommendationer. Studien och rapporten har finansierats 
med Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag.  
 
 
Naturvårdsverket januari 2017 
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1. Sammanfattning 
Utfodring av klövvilt görs i grunden av två skäl, att stödja eller avleda viltet från 
vissa områden. Utfodring kan leda till såväl positiva som negativa effekter och 
dessa kan vara direkta eller indirekta. Bland direkta effekter är det främst en 
koncentration av klövvilt kring utfodringsstationer som beskrivits. Till detta har 
även ökad överlevnad av unga individer och en ökning av miljöns bärförmåga för 
klövvilt rapporterats. Bland indirekta effekter är en ökad betning av vegetation i 
närheten av utfodringsstationer vanligt förekommande. Vidare attraherar foder för 
klövvilt andra djurarter, främst allätare som exempelvis kråkfåglar, smågnagare, 
björn och mårdhund. Genom koncentrationen av vilt i närheten av utfodringsplatser 
ökar risken för sjukdomsspridning såväl hos klövvilt som hos andra arter. I Sverige 
är problemet med sjukdomsspridning begränsat eftersom förekomsten av 
viltsjukdomar för närvarande är liten. Utfodring har visat sig kunna leda till 
effekter i flera steg, så kallade kaskadeffekter men det är svårt att separera orsak 
och verkan i komplexa ekologiska system. Kunskapen om utfodringens effekter på 
populationsgenetik och evolutionära skeenden är liten och kräver mer forskning för 
att kunna utvärderas. Utfodring har rapporterats kunna leda till spridning av 
främmande växtarter men problemet verkar för närvarande vara begränsat.  
 
Överlag råder dålig kunskap om måluppfyllelse i samband med utfodring. 
Möjligheten att använda utfodring i avledande syfte, exempelvis för att undvika 
skador på skog och grödor samt minska antalet trafikolyckor, är omdebatterad. Det 
finns få studier som möjliggör en riktig utvärdering av dess effekt. Det är inte 
ovanligt att utfodring leder till oväntade och ibland även oönskade effekter. 
 
Det är möjligt att reglera utfodring utifrån plats, tidpunkt, mängd och metod där 
plats och tidpunkt framstår som lämpligast med tanke på enkelhet att följa och 
möjlighet till tillsyn. 
 
Det råder brist på kunskap om utfodringens effekter över större områden och 
experimentella studier med möjlighet till kontrollområden utan utfodring är 
önskvärda. Vidare finns behov av art- och platsspecifika fallstudier i syfte att öka 
och sprida kunskapen om utfodringens effekter bland berörda intressenter. 
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2. Summary 
Feeding of ungulates is normally conducted in order to support (supplemental 
feeding) or divert (diversionary or intercept feeding) animals away from certain 
areas. Feeding can lead to both positive and negative effects and the effects can be 
direct or indirect. Among direct effects, aggregation of individuals around feeding 
stations is frequently reported. In addition increased survival of juvenile 
individuals and an increased carrying capacity is also commonly described. For 
indirect effects, an often reported result is increased foraging on vegetation in the 
vicinity of feeding stations. Furthermore, feeding aimed for ungulates also attract 
other, mostly omnivore, species as for example corvids, rodents, bear and raccoon 
dog. Due to concentration of individuals around feeding stations, the risk for 
transmission of diseases increases, both among target species and non-target 
species. In Sweden, the problem of disease transmission is currently low since few 
game diseases occur. Feeding has been shown to induce cascading effects in the 
surrounding ecosystems but it is difficult to disentangle the causes and the effects. 
The knowledge on effects of feeding on population genetics and evolutionary 
issues is limited and needs further examination in order to be evaluated. Finally 
feeding has been reported to possibly spread alien plant species but at present the 
problem seems to be of minor importance. 
 
Overall there is a limited knowledge of how specific goals of feeding are fulfilled. 
The opportunities to use diversionary feeding in order to reduce agricultural- and 
silvicultural damage caused by ungulates, or to reduce traffic accidents with game 
involved, are debated. It seems quite common that feeding leads to both 
unexpected as well as unwanted effects. 
 
It would be possible to regulate feeding with respect to space, time, amount and 
method of which space and time seem to be most appropriate with respect to 
simplicity to obey and possibility to supervise. 
 
There is a lack of knowledge concerning effects of feeding on larger geographic 
areas, and experimental studies including larger control areas are needed. In 
addition, there is a need for species- and locality specific studies on feeding in 
order to increase and spread knowledge among stakeholders. 
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3. Utfodring 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till denna rapport och på vilket sätt arbetet 
genomförts. Då denna rapport är ett komplement till Jaktlagsutredningens 
delbetänkande (SOU 2014:54) rekommenderas att läsaren har det tillgängligt vid 
läsning. Efter kortfattade beskrivningar av skäl och metoder för utfodring med 
sidhänvisningar till Jaktlagsutredningens delbetänkande presenteras rapportens 
egna resultat och analyser avseende effekter av utfodring, metoder att reglera 
utfodring samt framtida forskningsbehov. 
 
3.1. Bakgrund 
Utfodring av vilt är en åtgärd som under senare tid blivit alltmer omdebatterad 
bland olika intressegrupper, näringar, forskare och myndigheter. Utfodring anses 
bland många jägare och jaktentreprenörer vara en viktig och nödvändig åtgärd i 
syfte att vårda viltpopulationerna medan flera traditionella areella näringar 
upplever att utfodring leder till stora negativa konsekvenser för deras 
verksamheter.  
 
I syfte att undersöka behovet av att reglera utfodring gav regeringen 
Jaktlagsutredningen i uppdrag att:   
 

− överväga om frågan om utfodring av vilt bör regleras genom föreskrifter. 

 
Jaktlagsutredningens övervägande presenterades i ett delbetänkande (SOU 
2014:54). Regeringen föreslog därefter att (Prop. 2015/16:199): 
 

- det i jaktlagen förs in ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om förbud mot eller 
villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn. 

 
Propositionen följdes av Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 
(2016/17:MJU4) där utskottet fann att: 
 

- regeringens förslag till reglering av förbud mot utfodring av vilt är för 
långtgående och riskerar att skapa problem för stora delar av viltvården. 

- det framför allt är felaktig och överdriven utfodring av klövvilt som bör 
regleras. Regeringen bör därför återkomma med nya lagförslag i frågan. 

 
Därmed kvarstår frågan om hur utfodring av vilt eventuellt bör regleras i framtiden. 
 
Under 2015 presenterade Naturvårdsverket sin Strategi för svensk viltförvaltning i 
vilken fem huvudområden pekas ut: 
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− Främja brukandet av vilt som resurs 
− Förebygg skador och andra problem som viltet orsakar 
− Skapa en tydlig och förutsägbar viltförvaltning 
− Bygg viltförvaltningen på kvalitetssäkrad kunskap 
− Samarbeta aktivt med andra länder 

 
Under punkt två anges: 
 
”Det ska finnas ett tydligt regelverk och vägledning för hur vilt bör beskattas för 
att bäst förebygga skador. Populationsreglerande jakt på arter som orsakar stora 
skador bör särskilt främjas. Det behöver också klargöras var, hur och när vilt får 
utfodras.” 
 
Utifrån viltstrategin har Naturvårdsverket beslutat att göra en sammanställning 
över nuvarande kunskapssituation avseende utfodring och dess effekter. Denna 
rapport kan sedan fungera som underlag för eventuellt fortsatt arbete att klargöra 
var, hur och när vilt får utfodras.  
 
3.2. Metod 
Denna rapport baserar sig på publicerade vetenskapliga artiklar. I samband med 
Jaktlagsutredningen gjordes en omfattande litteraturstudie av Sveriges 
lantbruksuniversitet (SOU 2014:54, bilaga 7). Parallellt presenterade Milner et al. 
(2014) en omfattande litteraturstudie om effekter av utfodring av klövvilt. Förutom 
dessa två litteraturstudier har författaren genomfört litteratursökningar på 
vetenskapliga databaser (främst Web of Science och Science Direct) i syfte att 
komplettera de tidigare litteraturstudierna med forskningsresultat som tillkommit 
sedan dessa publicerades.  
 
Av de 80 artiklar som refereras i denna rapport är 62 nya i förhållande till 
Jaktlagsutredningens litteraturstudie. Ett särskilt fokus har lagts på att 
sammanställa kunskaper om indirekta effekter av utfodring. För att säkerställa en 
vetenskaplig kvalitet hänvisas endast till publicerade artiklar vilka genomgått så 
kallad peer-revision. Arbetet har begränsats till att endast inkludera studier vilka 
innefattar klövvilt och som kan relateras till utfodringseffekter samt berör 
Europeiska eller Nordamerikanska förhållanden. Med klövvilt avses älg, kronhjort, 
dovhjort, rådjur och vildsvin. 
 
3.3. Skäl att utfodra vilt 
Utfodring av vilt kan ske av olika skäl och en vanlig särskiljning är stödjande 
(supplementary) och avledande (diversionary) utfodring (SOU 2014:54, s. 105, 
Kubasiewicz et al. 2016, Milner et al. 2014). Utöver detta placeras även foder i 
naturen i syfte att locka djur vid jakt, så kallad åtling. Då åtling är att betrakta som 
en jaktmetod kommer denna inte att behandlas vidare i denna litteraturgenomgång 
även om effekterna ibland kan bli desamma som för traditionell utfodring. 
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Med stödjande utfodring avses i denna rapport utplacering av foder i syfte att 
stödja en viltpopulation genom exempelvis ökad överlevnad, ökad 
reproduktionsframgång och därmed ökad/bibehållen populationstäthet. Med 
avledande utfodring avses utplacering av foder i syfte att locka djur bort från 
särskilt känsliga platser, exempelvis åkrar, skogar och vägar. 
 
De reella effekterna av utfodring på en specifik plats kan dock fungera såväl 
stödjande som avledande trots det uttalade syftet. Ibland uppnås den avsedda 
effekten medan det ibland uppstår oavsedda och oönskade effekter (Milner et 
al.2014). Bakomliggande skäl för den utfodring av klövvilt som sker i Sverige 
redovisas i Jaktlagsutredningens delbetänkande (SOU 2014:54, bilaga 8). 
 

3.4. Metoder att utfodra vilt 
Viltutfodring kan ske på olika sätt och med olika fodertyper. I Sverige är det 
vanligt att klövvilt utfodras på särskilda upplagsplatser där foder ges i fri tillgång 
tills fodret tar slut om inte påfyllning sker innan dess. Det är också vanligt att 
utfodringen sker genom att använda foderautomater som portionerar ut bestämda 
fodermängder vid givna klockslag. Vilken typ av foder som används varierar med 
metod och vilken/vilka arter som är målet/målen för utfodringen. (SOU 2014:54 s. 
105). 
 
3.5. Effekter av utfodring 
 
Utfodring kan ha många olika effekter vilka kan delas upp i direkta och indirekta 
(Oro et al. 2013). I denna rapport avser direkta effekter sådana effekter som uppstår 
bland individerna/populationerna som är målet för utfodringsinsatsen (D i figur 1). 
 

 

Figur 1: En schematisk figur som visar direkta (D) och möjliga indirekta (I) effekter av 
utfodring. Den streckade linjen beskriver omgivande samhälle exempelvis, jordbruk, 
skogsbruk och trafik. 
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Med indirekta effekter avses effekter som uppstår, endera som en konsekvens av de 
direkta effekterna, eller annan påverkan på omgivande miljö vilka har sitt ursprung 
i utfodring (I i figur 1). 
 

3.5.1. Direkta effekter av utfodring 
Trots att utfodring skett under lång tid råder brist på entydiga vetenskapliga resultat 
av dess effekter. Detta kan förklaras av att det saknas en systematisk och 
genomgripande uppföljning, i synnerhet för nordiska förhållanden. Många av de 
studier som gjorts är observations- eller korrelationsstudier vilket försvårar 
möjligheten att förstå de mekanismer som verkar då vilt utfodras (SOU 2014:54, 
bilaga 7, s. 321). Trots denna brist på systematisk uppföljning finns dock vissa 
samband vilka framträder som relativt generella vad gäller utfodring av vilt och då 
även klövvilt. 
 
3.5.1.1 Fysiologiska effekter. 

Genom att tillföra foder i naturen ökar mängden tillgänglig föda för viltet. En ökad 
mängd föda leder i många fall till fysiologiska effekter. Milner et al. (2014) 
redovisar att de mest generella fysiologiska effekterna av utfodring är ökad vikt hos 
avkomma efter första levnadssommaren och minskade individuella viktförluster 
under vintern.  
 
På motsvarande sätt visade Jaktlagsutredningen att det finns ett flertal studier som 
visar att utfodring kan leda till bättre fysiologisk status som högre kroppsvikt och 
större fettreserver hos utfodrade individer (SOU 2014:54, bilaga 7 s. 331). 
Samtidigt redovisar båda litteraturstudierna också undersökningar vilka inte påvisat 
några mätbara fysiologiska effekter av utfodring. 
  
3.5.1.2 Populationsdynamiska effekter  

Populationsdynamiska effekter är till viss del konsekvenser av utfodringens 
fysiologiska effekter på individnivå. Såväl Milner et al. (2014) som 
Jaktlagsutredningen (SOU 2014:54, bilaga 7 s. 331) redovisar ett flertal studier 
vilka påvisar en ökad överlevnadsgrad under vinterförhållanden, i synnerhet för 
yngre individer, samt ökad reproduktionshastighet som en följd av utfodring. 
Förändringar som i sin tur kan leda till populationstillväxt. Genom att tillföra foder 
möjliggörs också större populationer som en effekt av miljöns förhöjda bärförmåga 
(carrying capacity). Dessa slutsatser har också nyligen rapporterats av Oja et al. 
(2014) vilka visar att lokalt höga tätheter av vildsvin i Estland underhålls av 
intensiv stödutfodring under vintern.  
 
Det bör påpekas att Milner et al. (2014) också redovisar studier där inga effekter på 
populationsdynamiska parametrar av utfodring har påvisats. Denna observation 
görs också av Foley et al. (2015) vilka jämför kalv:ko-förhållande hos utfodrade 
och ej utfodrade populationer. Dessa motstående resultat visar på frågans 
komplexitet och hur svårt det är att separera och utvärdera utfodringens effekt på 
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viltpopulationernas dynamik. Många andra faktorer som exempelvis väder, 
predation (inkl. jakt), tid för utfodring, mängden foder och utfodringsplatsernas 
lokalisering har också en stor inverkan populationernas storlek.  
 
3.5.1.3 Rörelsemönster och beteendeeffekter 

Den mest tydliga effekten av utfodring enligt både Jaktlagsutredningen (SOU 
2014, bilaga 7 s. 329) och Milner et al. (2014) är förändringar i viltets 
rörelsemönster och aggregering av vilt i närheten av utfodringsplatser. Vidare 
beskriver båda studierna att det är vanligt att utfodring leder till ett mer stationärt 
beteende och ökad aggressivitet mellan individer vilket i sin tur kan leda till ökad 
stress (Forristal et al. 2012). Samtidigt visade Ossi et al. (2015) att andra faktorer 
som exempelvis snömängd i kombination med tillgången av skog med täta krontak 
kan motverka aggregation av rådjur i närheten av utfodringsstationer. Rådjuren 
föreslogs stanna i skogen som en effekt av förändrat mikroklimat och lägre 
energiåtgång vid förflyttning, trots tillgång på högenergifoder vid utfodringsplatser.  
 
Av särskilt intresse är Thompson et al. (2008) vilka undersökte hur olika 
utfodringsmetoder påverkade hjortars nyttjande av habitat och foder. De jämförde 
utfodring genom foderupplag, utfodringstråg och foder spritt på marken vid två 
olika fodergivor, begränsad och fri tillgång. De fann att hjortar tillbringade mest tid 
vid lokaler med begränsad utfodring genom foderupplag, medan fri tillgång på 
foder spritt på marken var den metod som ledde till minst nyttjande. Studien visar 
på behovet av att välja rätt metod beroende på vilket syfte som ska uppnås, 
exempelvis vid avledande utfodring men också vikten att beakta eventuella risker 
som sjukdomsspridning (se kapitel  3.5.2.3) i samband med utfodring.  
 
Utfodringens effekt på storskaliga vandringsmönster är dock mer varierad. 
Exempelvis fann Sahlsten et al. (2010) att utfodring inte hade någon effekt på 
älgars beteende under den pågående vandringen till övervintringsområden. 
Däremot påverkade utfodringen älgens rumsliga fördelning då den väl nått sina 
övervintringsområden. Samtidigt visade Jones et al. (2014) att vinterutfodring av 
kronhjort ledde till en senare ankomst till sommarbetesområden samt att de 
lämnade dessa tidigare på hösten. Därmed tillbringade utfodrad kronhjort kortare 
tid på sommarbetesområden jämfört med hjortar som inte utfodrats. 
 
 
3.5.2. Indirekta effekter 
Som beskrivits ovan har ett antal olika direkta effekter av utfodring påvisats. Dessa 
effekter kan i sin tur leda till andra effekter vilka i denna rapport definierats som 
indirekta effekter. Även effekter på arter som inte är målet för utfodring är 
definierade som indirekta effekter. 
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3.5.2.1 Effekter på omgivande vegetation 

Det är väl känt att klövvilt kan medföra kostnader för jord- och skogsbruk i form 
av skador på grödor och skog (Jaktlagsutredningen SOU 2014:54, kap. 3.2.2). 
Mängden skador är beroende av bland annat viltpopulationernas storlek och 
lokalisering, tidpunkt på året samt viltets val av föda. Utfodring har framförts vara 
såväl orsak till ökade viltskador som en metod att minska viltskador.  
 
Genom utfodringens direkta effekter på viltpopulationernas storlek finns en 
koppling mellan utfodring och betestryck. Dock är det många andra faktorer som 
också påverkar populationernas storlek som exempelvis predation (inkl. jakt), ökad 
tillgång på föda tack vare dagens jord- och skogsbruk samt väder (e.g. Massei et al. 
2015). Det gör det i princip omöjligt att separera utfodringens effekt, utifrån 
viltpopulationernas storlek, på omgivande marker. Det är däremot, baserat på 
generell ekologisk kunskap, ytterst troligt att mängden foder korrelerar med 
carrying capacity, d.v.s. ju mer mat man tillför desto större viltpopulationer kan 
miljön bära. Det har också visats att såväl markvegetationens sammansättning som 
föryngring av olika trädslag påverkas av hjortpopulationers täthet (e.g. Bradshaw & 
Waller 2016, Nuttle et al. 2014, Russel et al. 2017). Det bör dock noteras att 
hjorttätheterna i sig inte relaterats till utfodring per se i dessa studier. 
 
Det finns däremot många exempel på hur utfodring, genom att koncentrera viltet i 
landskapet, leder till ökat betestryck i närheten av utfodringsstationer. (e.g. 
Gundersen et al. 2004, Nahlik 2005, Peterson and Messmer 2011, Smith 2004 
Garrido et al. 2014, Mathisen et al. 2014, van Beest 2010). Även om de inte 
konsumerar omgivande vegetation kan koncentration av vilt ändå leda till skador 
på vegetationen kring utfodringsstationerna (Rinella 2012).  
 
Utfodringens effekt på omgivande vegetation avtar med avstånd från 
utfodringsplatsen. Hur långt ifrån utfodringsplatsen man funnit påverkan av 
klövvilt varierar från några hundra meter till några kilometer beroende på viltart 
och lanskapets struktur (Priesmeyer et al. 2012). Mathisen et al. (2014) visade att 
effekterna av utfodring var störst i närheten av utfodringsstationer men att växtarter 
attraktiva för älg påverkades över relativt stora områden upp till 10 km från 
utfodringsstationen. 
 
En ytterligare komplicerande effekt har framförts av Felton et al. (2016A och 
2016B), Miranda et al. (2015), Rajsky et al. (2008) och Timmons et al. (2010). I 
dessa studier visades att betning av vedartad vegetation ökar då viltet ges foder 
som inte uppfyller deras näringsbehov. Det innebär att utfodring med olämpligt 
foder kan leda till ett än högre betestryck på viss vegetation i närheten av 
utfodringslokalerna.  
 
Därutöver, i en situation med flera olika klövviltsarter, kan utfodring av en art leda 
till att en annan art betar mer på den omgivande vegetationen. Ett tänkbart exempel 
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är betutfodring av vildsvin vilken indirekt skulle kunna leda till ökad bark- och 
kvistbetning av kronhjort. Å andra sidan rapporterar Jerina et al. (2008) att de inte 
kunde finna något samband mellan så kallad barkflängning (konsumtion av bark) 
av kronhjort och avstånd till utfodringsstationer. 
 
Samfattningsvis finns många studier vilka visar att utfodring leder till ökad 
aggregering av vilt i landskapet med ökad betning i närheten av utfodringsstationer. 
Det innebär att val av utfodringsplats är avgörande för att minimera negativa 
effekter på omgivande vegetation i de fall den är skyddsvärd, exempelvis utifrån 
jordbruksproduktion, skogsproduktion och naturskydd. Vidare bör hänsyn tas till 
under vilken tid utfodring sker samt med vilken sorts foder viltet utfodras då dessa 
faktorer i sin tur ytterligare kan påverka i vilken grad viltet nyttjar omgivande 
vegetation. 
 
3.5.2.2 Effekter på omgivande djurliv 

Utfodring sker ofta för att gynna flera, ur ett jaktligt perspektiv, värdefulla 
klövviltarter (SOU 2014:54, bilaga 6, s. 5). Det innebär dock inte att andra arter 
också kan ta del av det fodret beroende på vilket foderslag som används (Katona et 
al. 2014, Lambert & Demarais 2001, Selva et al. 2014, Stofik et al. 2016, Sutor 
2010). 
 
Selva et al. (2014) visade att utfodringsplatser avsedda för klövvilt besöktes i högre 
grad av nötskrika, smågnagare, brunbjörn och korp (i fallande ordning) jämfört 
med vildsvin och hjort vilka utgjorde mindre än 10 procent av observationerna. 
Hjortar utgjorde för övrigt knappt två procent av observationerna.  
 
Sutor et al. (2010) och Suld et al. (2014) visade att foder från utfodringsstationer 
för klövvilt var vanligt förekommande i mårdhundsmagar under vintern. Štofik et 
al. (2016) och Kavčič et al. (2015) fann att foder avsett för klövvilt var vanligt 
förekommande i björnavföring. En ökad mängd foder p.g.a utfodring har i sin tur 
föreslagits leda till högre populationstätheter av björn (Jerina et al. 2013) och 
kortare tid i vinteride (Kavčič et al. 2015). 
 
Katona et al. (2014) beskrev, i likhet med många andra studier, att kronhjort 
samlades i områden där man lagt ut pressade äpplen och majs. Dock visade det sig 
att fodret endast utgjorde en liten del av hjortarnas födointag och att en stor del av 
fodret nyttjades av andra klövviltsarter samt ytterligare djurarter som exempelvis 
grävling, räv, smågnagare och kråkfåglar  
 
Samfattningsvis har ett flertal studier påvisat att utfodring inte bara lockar till sig 
de arter man önskar gynna utan också andra så kallade non-targetarter. Dessa arter 
karakteriseras av att vara omnivorer (allätare) och kan därmed nyttja såväl det 
utlagda fodret som annan föda i miljön. Aggregering av, och eventuella stödjande 
effekter för, dessa arter kan i sin tur leda till såväl sjukdomsspridning (se kapitel 
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3.5.2.2) som kaskadeffekter (se kapitel 3.5.2.3). Vid utfodring av klövvilt bör 
därför hänsyn tas till vilka andra arter som finns i den omgivande miljö och om 
möjligt styra vilken sorts och vilken mängd föda man använder i syfte att minimera 
oönskade effekter på non-targetarter. 
 
3.5.2.3 Spridning av sjukdomar och parasiter 

Effekter av utfodring på viltetpopulationernas hälsa har rönt ett ökat intresse under 
senare år (Becker et al. 2015, Murray et al. in press, Sorensen et al. 2014). Det som 
främst framhålls i dessa studier är att vilt aggregeras i närheten av 
utfodringsstationer vilket medför att sjukdomar och parasiter lättare kan sprida sig 
inom och mellan arter. Sjukdomar hos vilt innebär en risk för viltets och 
människors hälsa samt kan leda till stora ekonomiska konsekvenser för näringar 
baserade på tamboskap. 
 
Många av de sjukdomar som drabbar klövvilt sprids genom direktkontakt mellan 
individer eller genom spridningskroppar som kan överleva upp till flera år utanför 
det smittade djuret. Sjukdomar vars spridning särskilt beaktats i relation till 
utfodring av klövvilt är 1) Chronic Wasting Disease (CWD), 2) Bovin tuberkulos, 
3) Bovin brucellos (Conner et al. 2008). Därtill finns också många andra sjukdomar 
vars spridning skulle kunna underlättas genom aggregering av vilt. Aktuella 
exempel på sjukdomar som förekommit eller kan tänkas nå Sverige är svinpest 
(såväl klassisk som Afrikansk) och Brucellos hos vildsvin. 
 
CWD  är av särskilt intresse då den nyligen visat sig förekomma i Norge inte långt 
ifrån gränsen till Sverige. Sjukdomen sprider sig genom prioner som frigörs via 
avföring, urin och saliv. Överföring kan ske direkt mellan individer eller indirekt 
via smittade miljöer. Prionerna kan förekomma i miljön upp till minst två år och 
fortfarande utgöra en smittorisk. Idag tyder mycket på att det finns olika stammar 
som infekterar olika arter. Överföring till andra djurarter genom mun, mage, tarm 
verkar vara begränsad (Bourne 2015, Haley & Hoover 2015, Sigurdson 2008). 
 
Det har inte gått att hitta några studier som direkt undersökt utfodring i relation till 
spridning av CWD. Aggregering av vilt anses underlätta spridning av sjukdomen 
(Miller et.al 2000), vilket indikerar att utfodring kan underlätta spridning av 
sjukdomen. Farnsworth et al. (2005) fann det troligt att utfodring, genom att 
koncentrera vilt, var en bidragande faktor till större andel smittade djur i närheten 
av bebyggda områden jämfört med mer avlägsna områden. Dock är 
spridningsförloppet komplicerat och faktorer som exempelvis olika arters sociala 
struktur och landskapets heterogenitet påverkar också sannolikheten att sjukdomen 
sprids (Storm et al. 2011). 
 
Bovin tuberkulos är en bakteriell sjukdom som kan drabba såväl viltpopulationer 
som tamboskap. Sjukdomen kan sprida sig direkt från individ till individ men 
också indirekt via smittade miljöer och kan fortleva utanför värddjur upp till flera 
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månader (Miller et al. 2003). Viltpopulationer har visat sig kunna fungera som 
reservoarer för tuberkulos (Nishi et al. 2006, Schmitt et al. 2002).  I Sverige 
konstaterades tuberkulos hos vilt för första gången 1991 och då i ett hjorthägn. 
Genom ett målinriktat arbete av myndigheter och berörda intressenter har inga nya 
fall upptäckts.  
 
Aggregering av hjort genom utfodring har angetts vara en drivande faktor för 
spridning av tuberkulos i både Nordamerika och Europa (Miller & Sweeney 2013, 
Castillo et al. 2011). Miller et al. (2003) fann att förekomst av tuberkulos bland 
vitsvansad hjort i Michigan ökade med stora fodergivor vid utfodringsplatsen, 
utfodring med större födopartiklar (äpplen betor m.m.) samt att lokalisering av 
utfodringsplats inverkade på sjukdomsförekomst. Riktade åtgärder som förbud mot 
utfodring samt ökad jakt har lett till minskad förekomst av tuberkulos hos 
vitsvanshjortpopulationen (O’Brien et al. 2011), det är dock inte möjligt att avgöra 
vilken av åtgärderna som spelat störst roll. 
 
Bovin Brucellos förekomst är väldokumenterad i Nordamerika och delar av 
Europa, även om de nordiska länderna anses vara fria från denna sjukdom 
(Godfroid och Käsbohrer 2002, Sorenson et al. 2014). Sjukdomen är en kronisk 
bakteriell sjukdom som kan överföras till människor (Maltafeber). Klövvilt kan 
fungera som reservoar för Brucellos och har förekommit i vilda populationer i 
Yellowstones nationalpark sedan 1917 (Cross et al. 2007).  
 
Graden av spridning verkar vara direkt kopplad till graden av aggregering av vilt 
(Brennan et al. 2014), vilken i sin tur påverkas av utfodring (Cross et al. 2007).  I 
områden med stödutfodring är andelen smittade djur betydligt högre än i områden 
utan utfodring (Sorensen et al. 2014). På senare tid verkar dock Brucellos börjat 
sprida sig i Vapitipopulationer i områden där utfodring inte sker (Cross et al. 2010 
A). Samtidigt har densiteten hos dessa populationer ökat med en ökad aggregering 
som följd (Cross et al. 2010 B), vilket styrker tesen att aggregering av vilt leder till 
ökad smittspridning av Brucellos. 
 
Vildsvin kan vara reservoar för många olika sjukdomar (Rossi et al. 2015). I 
Sverige är dock sjukdomssituationen god då svenska vildsvinsstammen bedöms 
vara förskonad från många av de sjukdomar som idag finns i olika Europeiska 
länder (SVA 2015). 
 
I jämförelse med hjortdjur råder brist på studier som studerat utfodringens effekter 
på sjukdomsspridning bland vildsvin. Dock visar Acevedo et al. (2007) att graden 
av aggregering korrelerar med förekomst av Porcint Circovirus typ 2, Aujeszkys 
sjukdom och Porcin tubekuklos hos vildsvin i Spanien. Vidare har European food 
safety authority (EFSA 2014) påtalat risken för att utfodring kan öka smittorisken 
för afrikansk svinpest.  
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Utfodring har också använts i samband med sjukdomsbekämpning. Rossi et al. 
(2014) uppger exempelvis att oral vaccination i samband med utfodring varit 
framgångsrikt i bekämpningen av klassisk svinfeber hos vildsvin i Europa.  
Förutom sjukdomar kan vilt också drabbas av parasiter. Det finns exempel på att 
utfodring såväl kan öka spridningen av parasiter genom ökad aggregering, som 
minska spridning genom förbättrad kondition hos värddjuren. Navarro-Gonzalez 
(2013) visades att utfodring underlättar spridning av parasiter i mag- och 
tarmkanalen hos vildsvin medan parasiter i lungorna inte uppvisade ett sådant 
mönster. 
  
Hines et al. (2007) visar att förekomsten av mag- och tarmparasiter är vanligare hos 
utfodrade Vapitiindivider i mitten av utfodringsperioden jämfört med outfodrade 
individer. Dock är mönstret omvänt i slutet av perioden vilket indikerar att 
utfodringen, genom förbättrad kondition, gör individerna mer moståndskraftiga 
mot parasiter.  
 
Vicente et al. (2007) visade att infektionsgraden av mag- och tarmparasiter hos 
kronhjort minskade med ökande kondition och att individernas kondition berodde 
på graden av utfodring. Däremot uppvisade tuberkulos ett omvänt mönster med 
ökad förekomst bland utfodrade individer jämfört med outfodrade. 
Utöver de redovisade sjukdomarna ovan, har utfodring av klövvilt också föreslagits 
underlätta spridning av dvärgbandmask, rabies, trikiner och rävskabb. Suld et al. 
(2014) fann att utfodringsplatser för klövvilt attraherade och nyttjades av mårdhund 
och räv vilka båda kan fungera som värdar för dessa sjukdomar. Vidare fann de 
också ett positivt samband mellan förekomst av dvärgbandmask i mårdhund och 
nyttjande av foder från utfodringsstationer.  
 
Sammafattningsvis visar ett stort antal studier att utfodring, genom att aggregera 
viltet, underlättar spridning och fortlevnad av sjukdomar hos viltpopulationer. 
Utifrån ett svenskt perspektiv är dock problemet för närvarande begränsat eftersom 
det förekommer få/inga allvarliga viltsjukdomar. 
  
Med tanke på den nyligen upptäckta förekomsten av CWD i Norge bör dock 
utfodringsregleringar beaktas som en framtida möjlig åtgärd att begränsa spridning 
av denna sjukdom. I USA och Canada råder olika former av utfodringsförbud i nio 
stater och restriktioner för utfodring i tretton stater. Bland skälen för dessa förbud 
och restriktioner anges bland annat minskad sjukdomsspridning (http://cwd-
info.org/). Det argumenteras också för utfodringsförbud i syfte att begränsa 
utbredning av CWD (http://cwd-info.org/wp-
content/uploads/2016/02/FeedingDeer.pdf). 
 
Då andra sjukdomar också kan komma att etablera sig i framtiden bör strategier 
kring viltutfodring i samband med sjukdomsutbrott tas fram, såväl i form av 
möjlighet till regleringar som för vaccinering av vilt. 
 

http://cwd-info.org/wp-content/uploads/2016/02/FeedingDeer.pdf
http://cwd-info.org/wp-content/uploads/2016/02/FeedingDeer.pdf
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3.5.2.4 Kaskadeffekter 

En population kan ha en viss effekt på en annan population som i sin tur kan leda 
till en effekt på en tredje och fjärde population (Figur 1). Det brukar benämnas som 
kaskadeffekt inom ekologi. Att mäta kaskadeffekter är komplicerat då det ofta är 
svårt att separera orsak och verkan för respektive population.  
Utfodring skulle kunna leda till kaskadeffekter på olika geografiska skalor, 
exempelvis genom att möjliggöra stora klövviltpopulationer genom en ökad 
carrying capacity, men även genom att koncentrera viltet till särskilda områden i 
landskapet.  
 
Cote et al. (2004) beskriver i en omfattande litteraturstudie hur hjortdjur kan 
påverka såväl invertebrater, fåglar som små däggdjur, dels genom direkt 
konkurrens, dels genom att förändra vegetationens struktur beroende på 
populationernas storlek. 
  
På motsvarande sätt undersökte Barrios-Garcia & Ballari (2012) möjliga 
kaskadeffekter av vildsvin på omgivande ekosystems invertebratfauna, fåglar och 
däggdjur genom bökning, konkurrens och predation. Författarna redovisar att 
vildsvin kan medföra negativa kaskadeffekter i omgivande ekosystem, men att de 
flesta studier gjorts där vildsvin introducerats. Kunskapen är betydligt sämre vad 
gäller vildsvinens ekologiska roll i dess naturliga utbredningsområde.  
 
De båda studierna redovisar både positiva, negativa och uteblivna effekter av 
klövvilt på omgivande miljö avseende artdiversitet och täthet av andra arter. Dessa 
studier understryker frågans komplexitet och behovet av fortsatta studier. 
  
Carpio et al. (2014 A och 2015 ) redovisade att höga tätheter av vildsvin i Spanien, 
som en effekt av viltförvaltningsåtgärder (inkl. utfodring), ledde till minskade 
mängder marklevande invertebrater och även minskad förekomst av rapphöns. 
Minskningen av rapphöns föreslogs bero på minskad tillgång på föda i form av 
marklevande invertebrater samt bopredation av vildsvinen. Vidare fann Carpio et 
al. (2014 B) ett negativt samband mellan tätheten av vildsvin och förekomsten av 
kanin vilket föreslogs bero på konkurrens om föda och minskad födotillgång för 
kaniner på grund av bökning. Carpios et al:s olika studier indikerar ett antal 
kaskadeffekter kopplade till viltförvaltningsåtgärder som leder till höga tätheter av 
vissa arter. Samtidigt visar deras studier på komplexiteten och svårigheterna att 
analysera och förstå orsak-verkan-samband vad gäller kaskadeffekter. 
 
Studier av kaskadeffekter i direkt relation till utfodring är få men förekommer. 
Aggregering, av omnivora (allätande) arter som exempelvis vildsvin, smådäggdjur 
och kråkfåglar har visat sig leda till ökad predation på annat vilt i närheten av 
utfodringslokaler (Jones et al. 2010, Oja et al. 2015, Selva 2014).  
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Oja et al. (2015) visade att graden av vildsvinspredation på fågelbon ökade med 
kortare avstånd till utfodringsstationen. Vidare visade de att utfodringsplatser med 
större fodergivor ledde till mer bopredation än utfodringsplatser med mindre 
fodergivor, samt att risken för bopredation minskade med tiden efter att utfodring 
avslutats. 
  
Dessa resultat kan ställas mot till Carpio et al. (2016) som visade att förekomst av 
vildsvin i sig ledde till minskad bopredation jämfört med områden helt utan 
vildsvin. Detta resultat kan verka förvånande men kan också tolkas som att det just 
är aggregering av vildsvin p.g.a. utfodring som leder till ökad bopredation. 
 
Selva et al. (2014) fann att bopredationsrisken var nästan dubbelt så hög i närheten 
av utfodringsstationer jämfört med kontrollområden dock utan att kunna avgöra 
vilka predatorer som var orsak till predationen.  
Mathisen & Skarpe (2011) visade att utfodring av älg inte hade någon övergripande 
effekt på artdiversitet eller mängden småfåglar. Skälet till detta föreslogs vara att 
negativa effekter av betning kompenserades av ökad tillförsel av näring genom 
utfodring. Däremot fann de att de inbördes förhållandena mellan olika fågelarter 
ändrades och att fröätande arter missgynnades medan insektsätande arter gynnades.  
 
Pedersen et al. (2014) visade på ökade tätheter av näbbmus och ängssork i närheten 
av utfodringsplatser för älg jämfört med områden utan utfodring. Däremot kunde 
de inte se någon effekt av klövviltsutfodring på förekomst av skogssork. De 
föreslog att den påvisade effekten uppstod genom förändrad markvegetation som i 
sin tur berodde på den näringstillförsel som utfodring innebär. Förändringarna i 
vegetation föreslogs ha lett till mer föda och bättre skydd mot predatorer för de 
gynnade sorkarterna.  
 
I motsatts till denna studie fann Moseley et al. (2011) inga effekter av utfodring av 
vitsvanshjort på smågnagartätheter. Resultatet föreslogs bero på en stor 
slumpmässig variation i abiotiska faktorer vilka hade större påverkan på 
smågnagarpopulationerna jämfört med fodertillgång. 
 
Felton et al. (2016 B) framförde att skogsnäringen idag alltmer övergår till att 
plantera gran för att minska skogsskador från klövvilt. En av orsakerna föreslås 
kunna vara utfodring, i synnerhet då högenergifoder används. Eftersom många 
klövviltsarter har behov av en korrekt näringsbalans (se kapitel 3.5.2.1) kan 
utfodring leda till ökad betning på föredragna arter som exempelvis tall och 
lövträd, vilket i sin tur medför att skogsägare väljer att plantera gran efter 
avverkning. Som en effekt av ökad granutbredning förändras artdiversiteten på ett 
avgörande sätt över stora ytor, både vad gäller växter och djur. 
 
Sammantaget kan konstateras att klövvilt generellt har stor inverkan på omgivande 
miljö och att åtgärder som påverkar deras antal och rumsliga fördelning ofta leder 
till kaskadeffekter av olika omfattning. Vidare kan utfodring, genom att attrahera 
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non-targetarter, också leda till olika former av kaskadeffekter. Effekterna verkar till 
stor del vara såväl art- som platsspecifika vilket gör det svårt att se generella 
mönster. Ur ett viltförvaltningsperspektiv är ett adaptivt förvaltningssätt önskvärt 
för att fortlöpande utvärdera effekterna av utfodring i de enskilda fallen. 
 
3.5.2.5 Vilt och trafik 

Antalet viltolyckor har ökat betydligt under de senaste årtiondena (Seiler 2004). 
Sannolikheten för att viltolyckor ska ske påverkas av många faktorer som 
exempelvis viltpopulationernas storlek, viltets traditionella vandringsmönster, 
landskapets struktur, markanvändning, tillgång på naturlig föda och viltets 
aktivitetsmönster (Steiner et a. 2014, Neuman et al. 2012, Thurfjell et al. 2015). 
Därtill kommer trafikmängd, förarbeteende, hastighetsbegräsningar och olika 
skyddsåtgärder mot olyckor (Huijser et al. 2007, Knapp 2005, Neuman et al. 2012, 
Thurfjell et al. 2015). 
 
Avledande utfodring har föreslagits vara ett sätt att styra viltförekomst för att 
reducera vilttrafikolyckor (Huijser et al. 2007, Milner et a. 2014, ). Det är dock få 
studier som direkt studerat utfodring som en åtgärd för att minska trafikolyckor.  
Woods & Wolf (1988) beskrev att trafikolyckor minskade med 50 % som en effekt 
av utfodring av hjort och föreslog att utfodring kan vara en möjlig metod för att 
minska olyckor under begränsade tidsperioder. Andreassen et al. (2005) framförde 
att utfodring under vissa förutsättningar skulle kunna minska kollisioner mellan älg 
och tåg genom att koncentrera vandrande älgpopulationer till områden utan 
tågtrafik.  
 
Svenska studier avseende utfodring i relation till vilttrafikolyckor har inte hittats 
men Thurfjell et al. (2015) påpekar att man bör beakta närhet till väg vid placering 
av utfodringsplatser för vildsvin eftersom utfodring påverkar viltets rörelsemönster. 
Felaktig placering av utfodringsstationer skulle kunna öka sannolikheten för 
olyckor.  
 
Det finns ett stort antal studier som påpekar behovet av att vidare undersöka hur 
effektiv utfodring, i syfte att minska trafikolyckor, är i relation till andra metoder 
(Knapp 2005, Huijser et al. 2007, Milner et al. 2014, Kubasiewicz et al. 2016). 
  
Samfattningsvis är kunskapen om utfodringens effekter i förhållande till 
trafikolyckor liten. Ökade populationer som en effekt av utfodring och felaktigt 
placerade utfodringsstationer riskerar öka antalet vilttrafikolyckor medan 
strategiskt placerade utfodringsstationer skulle kunna minska dem. Dock bör väg- 
och spårnät beaktas då utfodringsstationer etableras.  
 
Utfodringens effekt på graden av vilttrafikolyckor är mest troligt art-, plats-, 
metod- och tidsberoende. Det innebär att eventuell avledande utfodring i syfte att 
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minska trafikolyckor bör genomföras på ett adaptivt sätt, där åtgärder fortlöpande 
analyseras och vid behov ändras på den enskilda lokalen. 
  
3.5.2.6 Genetiska och evolutionära effekter 

Att tillföra foder ökar överlevnadsgraden hos unga individer och påverkar 
viltpopulationernas rumsliga fördelning. Båda dessa faktorer skulle kunna leda till 
evolutionära effekter på grund av förändrad selektion och därmed även den 
genetiska uppsättningen hos viltpopulationerna (Milner et al 2014).  
 
Det är få studier som gjorts i syfte att studera evolutionära och genetiska effekter 
på grund av utfodring av vilt. Blanchong et al. (2006) fann att då utfodring 
upphörde ökade den rumsliga genetiska variationen hos vitsvansad hjort. Dock 
skedde förändringen så snabbt att resultatet föreslogs bero på ändrade 
rörelsemönster hos olika hjortgrupper, snarare än genetiska förändringar i 
populationen.  
 
Schmidt & Hoi (2002) fann att utfodring av kronhjort ledde till att juvenila 
individers vikt inte påverkades av variation i väderförhållanden under olika vintrar. 
Vidare uppvisade juvenila individer i populationer som utfodrades större variation i 
kroppsvikt inom en årsklass och mindre variation mellan årsklasser jämfört med 
populationer där ingen utfodring skedde. Dessa resultat indikerar att utfodring 
reducerade selektionstrycket på juvenila kronhjortar. 
  
Sanchez-Prieto et al. (2004) visade att utfodring under parningstid ledde till större 
hongrupper av kronhjort vilket i sin tur skulle kunna leda till ökad grad av 
polygyni, d.v.s. att en hanne parar sig med många honor. Förändringar av graden 
av polygyni kan i sin tur leda till förändrat selektionstryck. 
 
Sammantaget är det, utifrån ett generellet evolutionärt perspektiv, troligt att 
utfodring kan ha effekter på klövviltets populationsgenetik och därmed 
viltpopulationernas egenskaper. Kunskapen om i vilken omfattning och på vilket 
sätt det i så fall tar sig uttryck är i dagsläget mycket begränsad. Behovet av en ökad 
förståelse för olika viltförvaltningsåtgärders (inkl. utfodring) effekt på 
populationsgenetik och evolutionära skeenden är stor. 
 
3.5.2.6 Spridning av främmande arter 

Ursprunget på det foder som används vid klövviltsutfodring varierar och kan 
innehålla såväl naturligt förekommande som främmande arter i förhållande till den 
miljö de placeras i (Milner et al. 2014). Klövvilt har visat sig ha en viktig funktion 
genom att sprida olika växter och därmed påverka dynamiken i olika 
växtsamhällen (Aurélie et al. 2015). 
 
I de fall fodret innehåller frön eller andra spridningskroppar från främmande arter 
skulle utfodring därmed kunna leda till att dessa sprider sig. Risken för att de också 
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ska etablera sig, och därmed förändra den lokala floran, beror av såväl växtens 
levnadssätt som omgivande miljö (Wilson &Pinno 2013).  
 
Rinella et al. (2012) fann att en främmande gräsart, ingående i viltfoder, kunde 
etablera sig i närheten av utfodringsstationer. De fann också att den var beroende 
av den störning som Vapiti-hjortarna utgjorde på den naturligt förekommande 
markvegetationen. Utan denna störning kunde växten inte sprida sig.  
Risken för att sprida främmande arter minskar genom att använda särskilt 
framtaget viltfoder i pelletsform på grund av de processer som fodret genomgår 
(Cash et al. 1998). Dessa framställningsprocesser medför dock inte att risken 
elimineras fullständigt. 
  
Att klövvilt kan underlätta spridning och etablering av främmande arter framgår 
också av Russel et al. (2017).  De fann i en studie, omfattande stora delar av norra 
U.S.A, att mängden främmande arter ökade med tätheten av vitsvansad hjort. 
Studien indikerar att utfodring genom effekter på populationernas täthet också 
skulle kunna leda till ökad spridning av främmande arter. Hur stor risken är för 
liknande effekter under svenska förhållanden är dock svårt att bedöma. 
 
Spridning av främmande arter som en konsekvens av viltutfodring har rönt ett ökat 
intresse under senare år. Hur stor risken för spridning av främmande arter är beror 
främst på vilka foderprodukter som används men även viltpopulationernas täthet. 
Ur dessa perspektiv är det önskvärt att i största möjliga grad använda lokalt 
producerat foder, lokalt producerade foderpellets samt växtarter som med största 
sannolikhet inte är konkurrenskraftiga i naturliga miljöer, exempelvis de i Sverige 
vanligt förekommande grödorna. 
 
3.5.3. Förväntade och oväntade effekter av utfodring 
Som beskrivits ovan finns det principiellt två typer av utfodring, stödjande och 
avledande. Det är dock inte alltid det önskade syftet uppnås och ibland uppstår 
effekter som man inte hade förväntat sig. Milner et al. (2014) analyserade graden 
av uppfyllda syften med klövviltsutfodring och fann att dessa uppnåddes oftare vid 
stödjande utfodring (63 % av fallen) än i avledande utfodring (34 % av fallen).  
Frågan om hur effektiv avledande utfodring är har också rests av Kubasiewicz et al. 
(2016). De fann att det är stor variation i hur väl avledande utfodring fungerar och 
att det finns få studier med tillräckligt detaljerade resultat för att kunna analysera 
effekten kvantitativt (11 av 30 undersökta studier). Av de studier som presenterade 
analyserbara resultat ansågs endast 5 av 11 vara lyckade av de som genomfört 
studien. Det bör noteras att Kubasiewicz et al. (2016) inkluderade fler djurgrupper 
än enbart klövvilt. 
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Vidare fann Milner et al. (2014) att det var vanligare att oväntade än förväntade 
effekter rapporterades och att oväntade effekter oftare uppstod vid långvariga 
utfodringsprogram. Exempel på oönskade effekter som ofta återkom var ökad 
populationsstorlek, ökad aggression, ökad betning i närheten av utfodringslokaler, 
ändrad växtartssammansättning, effekter på non-target-arter samt ökad parasit- och 
sjukdomsspridning.  
 

Med tanke på den komplexitet som omgärdar utfodring påpekade Kubasiewicz et 
al. (2016) vikten av att utfodring bör baseras på en strukturerad beslutsprocess med 
mätbara mål. Utifrån svensk klövviltsförvaltning kan det därför vara lämpligt att 
göra en tydlig händelsekedja för att bättre kunna analysera ifall det önskade 
resultatet uppnås. Ett exempel på en sådan händelsekedja baserad på Kubasiewicz 
et al. (2016) ges i figur 2.  
 
3.6. Reglering av utfodring av klövvilt 
utifrån ett svenskt perspektiv 
Dagens regelverk kring utfodring avser endast vad som används och vem som 
producerat det (SOU 2014:54, s.152). Det finns däremot inget regelverk avseende 
mängd, placering, metod eller tidpunkt för utfodring. Dock finns ett fall där ett 
kommunalt miljöförbund ansåg att ett stort foderupplag, avsett för vidare 
distribution till åtel- och foderplatser, utgjorde ett brott mot miljöbalken. Skälet 
som uppgavs var att upplaget kunde betraktas som ett mellanlager och att sådana 
ska förvaras på tät botten för att förhindra urlakning vilket inte skett i det specifika 
fallet (Söderåsens miljöförbund, dnr 2010.1045-16). Ifall någon form av framtida 
regleringar av utfodring ska genomföras kan det ske på olika sätt vilka beskrivs och 
analyseras nedan. 

Figur 2: Exempel på händelsekedja avseende svensk klövviltsutfodring. Fritt baserad på Kubasiewicz 
et al. (2016). 
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3.6.1. Reglering av mängden föda 
Graden av utfodring varierar betydligt mellan olika delar av Sverige (SOU 2014:54 
bilaga 6, s. 4). Mängden foder som tillförs beror såväl av mängden föda som 
placeras på respektive utfodringsstation, som antalet utfodringsstationer. Mängden 
föda per utfodringsplats skulle kunna regleras genom fastställda maximala 
fodergivor vilket också görs i vissa områden i Nordamerika. Dock är möjligheten 
för tillsyn utifrån en sådan reglering komplicerad då det varken finns någon 
förteckning över befintliga utfodringsplatser samt att det är svårt att mäta mängden 
tillfört foder på en given utfodringsplats.  
 
Antalet foderplatser är idag oklart. Det är troligt att mängden påverkas av många 
olika faktorer såsom markägarstruktur, landskapets utseende och förkommande 
viltarter. Områden med många mindre markägare med jaktintresse kan tänkas ha en 
större mängd utfodringsstationer jämfört med större markägare med intresse av hög 
jordbruks- eller skogsavkastning. Möjligheten att med föreskrifter reglera antalet 
utfodringsstationer per ytenheten är begränsad. Möjligen skulle reglering kunna 
genomföras genom ett givet minsta avstånd till fastighetsgränser där mindre 
fastigheter därmed ges möjlighet till ett begränsat antal utfodringslokaler. Tillsyn 
utifrån ett sådant regelverk är mer rättfram jämfört med reglering av mängden 
tillfört foder, men kräver att utpekad tillsynsmyndighet har/får kännedom om 
befintliga utfodringslokaler. 
 
3.6.2. Reglering av placering av utfodringslokaler. 
Utfodring koncentrerar vilt till särskilda områden och kan leda till ökad påverkan 
av omgivande miljö i närområdet. Därmed är val av lokal en viktig del i syftet att 
uppnå önskade mål och samtidigt undvika oönskade effekter av utfodring. Det är 
möjligt att införa fastställda minimiavstånd till olika skyddsvärda objekt som 
exempelvis vägar, brukad åkermark, skogsplanteringar samt värdefulla naturtyper 
och livsmiljöer för arter, men det kräver fortlöpande kartläggning och presentation 
av mark där utfodring är tillåten respektive förbjuden. Ett sådant arbete kräver 
resurser vilka idag inte finns. Tillsyn utifrån ett sådant regelverk är rättfram 
förutsatt att utpekad tillsynsmyndighet har/får kännedom om befintliga 
utfodringslokaler. 
 
3.6.3. Reglering av olika metoder för utfodring 
De dominerande utfodringsmetoderna är: 1) upplag av foder med fri tillgång och 2) 
foderautomater där tidpunkt och mängd kan justeras. Val av metod påverkar också 
vilken typ av foder som används. Vid upplag används ofta större foderpartiklar 
som ensilage, rotfrukter och frukt medan foderautomatar normalt kräver mindre 
fodertyper som foderpellets eller spannmål.  
 
Med tanke på risken för sjukdomsspridning, kompensatorisk kvistbetning, risk för 
växande populationer och gynnande av främmande arter framstår utfodring genom 
fri tillgång vid foderupplag som den metod som kan innebära störst negativa 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6737 
Utfodring av klövvilt: 

-direkta och indirekta effekter på viltet och den omgivande miljö 
 
 

 24 

effekter. Därmed är det främst denna form av utfodring som bör beaktas vid 
eventuell reglering/förbud av utfodringsmetod. Reglering av utfodringsmetod är 
möjlig och tillsyn är rättfram förutsatt att utpekad tillsynsmyndighet har/får 
kännedom om befintliga utfodringslokaler. 
 
3.6.4. Reglering av tid för utfodring 
Traditionellt har utfodring bedrivits under vintertid i syfte att stödja viltstammarna 
då det råder brist på naturlig föda. Det har dock skett en förändring där utfodring 
året runt blivit vanligare. Det är möjligt att införa tidsbegränsningar för utfodring, 
d.v.s. att utfodring endast vore tillåtet under vissa tider, exempelvis vinter. 
Reglering av tid då utfodring är tillåten skulle med största sannolikhet också 
påverka den totala mängden foder som tillförs på årsbasis. 
  
En reglering av tid kan samtidigt innebära att möjligheten att utfodra i avledande 
syfte försvåras. Exempelvis skulle ett utfodringsförbud under sommar och höst 
omöjliggöra avledande utfodring för att skydda gröda under känsliga perioder. På 
motsvarande sätt skulle oral vaccinering också kunna försvåras ifall behov av detta 
uppkommer i framtiden. Tillsyn utifrån ett sådant regelverk är dock rättfram 
förutsatt att utpekad tillsynsmyndighet har/får kännedom om befintliga 
utfodringslokaler. 
 

3.7. Framtida kunskapsbehov 
Som beskrivits ovan är den samlade kunskapen om klövviltsutfodringens effekter 
på olika viltpopulationer och omgivande miljö begränsad, i synnerhet för svenska 
förhållanden. 
 
Ett genomgående problem är att det finns få experimentella studier. Skälet för detta 
är inte beskrivet i litteraturen men kan bero på brist på kontrollområden där ingen 
utfodring sker och att klövviltspopulationer förflyttar sig över relativt stora 
områden. Därmed är det svårt att jämföra effekter på omgivande miljö och 
viltpopulationer i områden där utfodring sker med områden utan utfodring.  
 
Forskningsprojekt som avser bedrivas i större områden där möjligheter till 
storskalig experimentell design medges bör ha hög prioritet. Då finns också goda 
möjligheter att såväl studera direkta populationseffekter (exempelvis 
populationsdynamik, populationsgenetik och beteendeförändringar) som indirekta 
effekter på omgivande växtlighet, non-targetarter och kaskadeffekter.  
 
Genom att koncentrera forskning till sådana områden ges också möjlighet att 
samutnyttja resultat från olika projekt. Ett exempel på en sådan koncentration av 
forskning finns i Hedmarks fylke i Norge där ett stort antal studier med olika 
frågeställningar avseende klövviltsutfodring genomförts sedan mitten av 1990-talet 
fram tills idag (e.g. Andreasen et al. 2005, Gundersen et al. 2004, Mathisen & 
Skarpe 2011, Mathisen et al. 2014, Pedersen et al. 2014 ). 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6737 
Utfodring av klövvilt: 

-direkta och indirekta effekter på viltet och den omgivande miljö 
 
 

 25 

 
Då effekter av utfodring till stor del verkar bero på lokala förutsättningar finns 
också behov av avgränsade tillämpade fallstudier vilka kan fungera som stöd för 
markägare, viltvårdsområden eller andra som önskar genomföra en adaptiv 
viltförvaltning och där utfodring är en komponent (e.g. Garrido et al. 2014). 
Genom sådana fallstudier skapas underlag och metoder som andra intressenter kan 
prova i syfte att utveckla förvaltningen och minska utfodringens negativa effekter 
på omgivande miljö. Det skulle även kunna ge förbättrade möjligheter att beskriva 
under vilka betingelser avledande utfodring kan tänkas fungera, en fråga som idag 
är alltmer omdebatterad. 
 
Även om kunskapen om utfodringens effekter på sjukdomsspridning är bristfällig 
är möjligheterna att undersöka detta begränsade, eftersom Sverige i dagsläget är 
relativt förskonat från viltsjukdomar. Det finns dock möjlighet och behov av att, i 
förbyggande syfte, teoretiskt modellera olika förvaltningsåtgärders effekter baserat 
på kunskaper om sjukdomars spridningsmekanismer i andra delar av världen (e.g. 
Becker et al. 2015). På så sätt kan svensk viltförvaltning arbeta proaktivt och i ett 
tidigt stadium påbörja relevanta åtgärder ifall framtida behov uppstår. 
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