Tjädern, leken och
landskapet
Skyddsvärda tjäderskogar
En inventering av lekplatser
i Mora, Rättvik och Orsa 2013

Författare: Göran Rönning och Bengt Oldhammer (bengt.oldhammer@telia.com)
Bild framsida: Tetrao urogallus är tjäderns latinska namn. Urogallus betyder tjurtupp. På engelska heter den Capercaillie, ett ord med keltiskt ursprung som kan översättas med horse of the woods, skogshästen. Kanske tyckte man smattret från vingarna liknade klapprande hovar? (Hjorth 1994). Tjädern är störningsskänslig och mycket
lokaltrogen på lekplatsen dit den återkommer år efter år, generation efter generation.
Spelplatsen har en central funktion för tjäderns överlevnad. En bortträngning av spelande tjädrar resulterar i en stor förlust och en decimering av spelande fåglar under
parningssäsongen. Sparas för lite skog vid en lekplats kollapsar den lokala tjäderstammen. Foto: Göran Rönning.
Bild baksida: Tjädern trivs bäst i ett naturskogslandskap med äldre skog utan kalhyggen. Foto: Sebastian Kirppu.
Layout: Ingegerd Kaptens
Bakgrundskarta © lantmäteriet ärende 106-2004/188W
Tryckning: Rättviks kommun 2013
ISBN 978-91-981106-0-9
Beställning av rapporten: Miljökontoret Mora/Orsa och Samhällsutvecklingsförvaltningen i Rättvik.

Tjädern, leken och landskapet
Skyddsvärda tjäderskogar
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Inventeringsrapport 2013

”Långt i fjärran dånar stenskotten, likt dova olycksbådande knackningar.
Det är vägen, skogsbilvägen. En dag skall den bli storskogens död. Torrakor
och vindfällen skall försvinna, de gamla jättarna ersättas av unga bestånd.
Vildmarken skall utplånas. Men det dröjer. Många år. Och storskogen är vid
och djup. Ännu har jag aldrig sett dess slut”
Hans Lidman i Tranropet 1960

”The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in
having new eyes”
Marcel Proust
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Förord
Den här rapporten handlar om tjädern och de naturskogar där den lever i Mora, Orsa och Rättviks
kommuner. Inventeringen av tjäderlekplatser och kunskapssammanställningen om naturskog och tjäder har varit möjlig tack vare LONA-medel (lokala naturvårdssatsningen) samt ekonomiska bidrag,
tid och engagemang från Naturskyddsföreningarna i Orsa och Rättvik. Skogsstyrelsen har bidragit
med kartunderlag och kommunerna har hjälpt till med ansökan, tryckning av rapporten mm.
Tjädern är en fascinerande fågel för såväl jägare, naturintresserade som turister. Ingen är oberörd efter
ett möte med en stor tjädertupp. Mest känt är att tjädern spelar på våren, men den gör det inte var som
helst och har särskilda krav på sin lekplats. Det framgår av den här ingående rapporten med många fina
bilder och kartor. Läsaren får omfattande information om tjäderns krav på landskap och lekplatser.
Rapporten har en inledande översiktlig och allmänt hållen text om de stora förändringar landskapet
genomgått sista 50-60 åren. Därefter kommer en längre text om tallnaturskogens ekologi. Den summeringen är värdefull då tallskogens naturvärden är ganska dåligt kända och ofta missuppfattas och
missbedöms.
De sista naturskogarna och de sista större naturskogslandskapen i våra kommuner har många olika
värden, inte bara som livsmiljö för tjädern. De har också sociala och turistiska värden. Få kommuner
i Sverige har fortfarande så stora naturskogslandskap som vi har. Det är något att slå vakt om.
Mora och Orsa har flera stora reservat där Norra Mora Vildmark utmärker sig som Sveriges största
skogsreservat nedan fjällskogen. I intilliggande marker i Orsa finns ytterligare flera stora gammelskogar. I norra Rättvik ligger Sveriges förmodligen största intakta sammanhängande naturskogslandskap
i det som kallas den mellanboreala zonen, delvis tack vare några naturreservat och Sveaskogs ekopark
Ejheden. I södra Mora finns dessutom några större, men hotade, naturskogar kvar att slå vakt om i det
område som kallas Vildmarksriket, inte minst intill Fux-Andersknallarna och norr därom.
I ett arbete som kom under våren 2013 (beställd av Länsstyrelsen) med titeln ”Grön infrastruktur för
biologisk mångfald i Dalaskogarna” av Per Angelstam och Kjell Andersson, har tjädern använts för habitatmodellering av äldre tallskog. ”För att motverka den pågående fragmenteringen av fungerande habitatnätverk för äldre tallskog och granskog i Dalarna krävs rumslig planering i hela landskap”, skriver
forskarna. Förhoppningsvis kan denna tjäderrapport bidra med kunskap till projektets fortsatta arbete.
Rapportens författare har lång personlig erfarenhet av skog och tjäder. Göran Rönning, Borlänge, har
studerat tjäder och legat ute på tjäderspel varje vår i mer än 40 år, framförallt i Dalarna. Rönning har
samlat på sig ett stort och unikt material om tjäderns liv och leverne, något som delvis nyttjats i denna
rapport. Han är också ansvarig och drivande för hemsidan www.tjaderobs.se samt ordförande och
kontaktperson i Tjäderkomittén/Tjäderobservatörerna som verkar över hela landet.
Bengt Oldhammer, Orsa, har studerat naturskogens ekologi under mer än 30 år och utfört omfattande
skogsbiologiska undersökningar i Rättvik, Mora, Orsa och Älvdalen, något som resulterat i flera rapporter och böcker. Han är också ansvarig för textsammanställningen av denna rapport.

För innehåll och framförda åsikter svarar författarna.
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Olle Bylander, Kommunekolog Mora-Orsa				
Pia Söderström, Natur- och miljösamordnare Rättvik
Margareta Wikström, Ordförande i Rättviks Naturskyddsförening
Anders Claesson, Ordförande i Orsa Naturskyddsförening

Sammanfattning
De sista skyddsvärda naturskogarna av framför allt tall, eller blandskog med tall, håller nu på att förloras för alltid. Skogsbrukets tryck på dem har aldrig varit större och om inget görs är de flesta borta
inom tio år. På många håll handlar det om några få år. Situationen är med andra ord högst alarmerande.
En enig forskarkår anser att mer skyddsvärd skog måste sparas i Sverige och att hänsynen på de enskilda avverkningsplatserna måste bli bättre. Kalhyggets roll har också på allvar börjat ifrågasättas,
inte minst ur miljö- och klimatsynpunkt.
Med den vetskapen som bakgrund startade Göran Rönning och Bengt Oldhammer 2013 ett pilotprojekt med syfte att inventera och kartlägga intakta naturskogslandskap med gamla och värdefulla
lekplatser för spelande tjäder i Rättvik, Orsa och Mora.
Rapporten beskriver ingående metodiken för att hitta lekplatser och visar att tjädern fungerar som
paraplyart i naturskogar. I den här rapporten redovisar vi material från cirka 70 olika lekplatser i Dalarna. De flesta lekplatser har vid översiktliga inventeringar visat sig hysa mellan 10 och 50 rödlistade
arter och signalarter.
Kalhyggen med åtföljande fragmentering av landskapet samt skogsbilvägar inverkar negativt på tjädern och tjäderpopulationen. Framför allt drabbas tjädertupparna av detta.
Några större skyddsvärda naturskogslandskap beskrivs i rapporten. Förhoppningen är att kommande
år gå igenom kommunernas alla större naturskogsområden för att söka efter lekplatser och skyddsvärda landskap där tjädern trivs.

Uppdrag och syfte
Göran Rönning och Bengt Oldhammer erhöll 2013 LONA-bidrag för att inventera lekplatser för
tjäder i norra Rättvik, Orsa och Mora kommuner. På grund av bidragets begränsade storlek hann vi
inte besöka så många områden som vi önskat. Förhoppningen är att denna inventeringsrapport kan
resultera i uppföljande inventeringar kommande år, och att större markägare utför ett liknande arbete
i större naturskogslandskap med tall.
Syftet var i första hand att hitta lekplatser för tjäder och samtidigt lokalisera större skyddsvärda naturskogslandskap.
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Dessutom ville vi testa två hypoteser: 1. Fungerar tjädern som en bra paraplyart?
2. Fungerar de bästa lekplatserna på ungefär samma sätt som falkberg, dvs att de är oemotståndliga
för tjädrarna och nyttjade under århundraden?
Vi har också gjort en bakgrundsteckning om de sista naturskogarna och om tallnaturskogens naturvärden. Dessa textdelar kan kanske tyckas vara i längsta laget men utgör en nödvändig bakgrund om
man på allvar vill förstå tjäderns situation i landskapet.

Bakgrundsteckning om hoten mot de sista naturskogarna
Sveriges skogslandskap håller på att omvandlas från biologiskt rika miljöer till monotona produktionsskogar i form av plantager och virkesåkrar. Sedan 1950 har cirka 60 procent av den produktiva
skogsmarken kalavverkats. Därtill kommer äldre kalavverkningar.
Inom 20 år kommer 95 procent av våra skogar att utgöra produktionsskog med nuvarande utveckling
(eller snarare avveckling…) och rådande skogspolitik. Tillståndet för den biologiska mångfalden kommer med andra ord att bli fortsatt sämre, trots att det idag avsätts en del skogsreservat och trots att skogsbruket ofta är miljöcertifierat. De exploaterande effekterna är idag tyvärr större än de uppbyggande. Det
menar ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet (Larsson 2011) i en allvarstyngd rapport.
Anledningen till att tre av fyra rödlistade skogsarter minskar är skogsbrukets omvandling av kontinuitetsskogar. Trakthyggesbruket (alltså kalhyggen) är det enskilt största hotet som har starkast negativ
inverkan på skogens arter.
Det som behövs enligt en enig forskarkår är stopp för avverkning av skog med höga naturvärden och
betydligt bättre miljöhänsyn på brukad mark.
I Särna-Idre har medelåldern på skogens träd minskat från 200 år 1889 till 74 år 1989. Sedan dess
har ytterligare gammelskog avverkats (Ericsson 1997) i stor omfattning. Enligt en rapport från Länsstyrelsen i Västerbotten (2012) utgjordes så sent som 1915 drygt 43 procent av skogsmarksarealen av
skog äldre än 150 år på statens mark i Norrland och Dalarna (nedan odlingsgränsen). Motsvarande
siffra 1990 var drygt 7 procent. Sedan dess har ytterligare avverkningar genomförts och i dessa dagar
avverkas det sista av det sista.
På privatmark och bolagsmark i Dalarna är läget ännu mycket värre på många håll. Det gamla variationsrika naturskogslandskapet är med andra ord snart ett minne blott. Av denna orsak är cirka 2000
skogslevande arter idag upptagna på den nationella rödlistan.
”75 procent av de rödlistade skogslevande arternas populationer minskar dessutom, vilket är en följd
av omvandlingen av kontinuitetsskogar till produktionsskogar. Denna omvandling pågår än idag, då
avverkning av naturskogar fortfarande sker i en stor skala. Detta innebär att tillståndet för skogens
biologiska mångfald kommer att bli fortsatt sämre eftersom förlusten av arters livsmiljöer inte har
hejdats.”
Det skriver Svenska Naturskyddsföreningen 2013 i sin rapport ”Trovärdighet på spel – frivilligheten
fungerar inte”. Författaren Malin Sahlin har skrivit rapporten efter en granskning av FSC-certifieringen, inte minst i Dalarna. Kontentan är att miljöcertifieringen fungerar allt för dåligt. Hon skriver:
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”Sverige har en lång historia av skogsbruk, där landskapet sedan 1950-talet främst har formats av
industriskogsbruket. Dagens skogslandskap är starkt fragmenterat och endast få områden påminner
om ett mer naturligt skogstillstånd. För många skogslevande arter är större delen av landskapet inte
längre möjligt att leva i. Avverkningar, markberedning, förtätning, främmande trädslag m.m. innebär
en fortsatt utarmning av arternas livsutrymmen. På grund av avverkningar minskar arealen av både
naturskog och mark som kontinuerligt varit trädbärande. Sådana skogar hyser i allmänhet mycket
höga naturvärden med särskilda kvaliteter och krävande arter som tagit lång tid på sig att hitta dit,
till exempel många taggsvampar. Även om det tillkommer nya skogar som uppfyller ålderskriterierna
för ”gammal skog” innebär förlusten av de allra äldsta och mest värdefulla skogarna att trenden för
gammelskogsberoende arter är negativ. Utifrån ArtDatabankens data över rödlistade arter har Naturskyddsföreningen gjort en analys av situationen för de skogslevande arterna i de högsta hotkategorierna CR (akut hotad), EN (starkt hotad) samt VU (sårbar) har utvecklats mellan 2005 och 2010.
Bara de arter där skog har stor betydelse, eller där skog har betydelse har räknats in. Analysen visar
en nedåtgående trend för situationen för skogslevande, rödlistade, arter.”
Samma Malin Sahlin har sammanställt siffror över den naturhänsyn som ska tas vid varje avverkning
enligt skogsvårdslagen. Det kan exempelvis gälla kantzoner mot vattendrag och myrar som är viktiga
för tjädern. Sedan länge lever markägarna inte ens upp till lagens lägsta krav på naturhänsyn, och då
ska man veta att skogsvårdslagens krav är mycket lågt ställda.
Vi har alltså ett skogsbruk som inte sparar de sista naturskogarna trots att de är skyddsvärda, och när
skogsbruket väl hugger så är naturhänsynen på hyggena undermålig. Siffrorna här nedan talar för sig
själva och de kommer från Skogsstyrelsens egna uppföljningar:
2001: 23 % av avverkningarna uppfyllde inte skogsvårdslagens krav
2002: 23 %
2003: 24 %
2004 – 2006: 25 %
2007: 26 %
2008: 30 %
2009: 33 %
2010: 37 %
2011: 36 % (i Dalarna 47 procent, sämst i landet)
Lite för lite hänsyn hit eller dit kanske man kan tycka är ointressant på det stora hela, men så är inte
fallet. Världsnaturfonden (Johansson m.fl. 2009) har belyst detta i en viktig och läsvärd rapport där
slutsatsen är att generell och vardaglig naturhänsyn gör nytta, men att den behöver utvecklas och stöttas med andra former av hänsyn.
För tjädrarna är denna naturhänsyn viktig, inte minst när det gäller hönor med ungar. Finska och
norska tjäderforskare som haft sändare på tjäderkycklingar har kunnat visa att dessa kullar intensivt
nyttjat kantzonerna mellan öppna våtmarker och skog.
I sammanhanget kan påpekas att tjädertuppen och tjäderhönan har olika krav på livsmiljö. Hönorna
är inte lika beroende av gammelskogen som tupparna är. Hjorth (1994) menar att man nästan kan
betrakta hönan och tuppen som olika arter då de utnyttjar olika nischer i samma område. Faktum är
att man ända in på 1500-talet betraktade hönan och tuppen som olika arter. Det är alltså inte bara lekplatserna som är viktiga att bevara, även om den här rapporten fokuserar på det.
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Flera mycket stora hyggen utan någon naturhänsyn har tagits upp i norra Mora kommun. Här en avverkning
av Korsnäs vid Dyverberget där det på senare tid tagits upp ytterligare stora hyggen. Kvarvarande intakt och
skyddsvärd naturskog i Dyverdalen på både nordsidan och sydsidan måste skyddas.
Foto: Bengt Oldhammer.

Mitt i bilden ligger faktiskt en bäck. Tyvärr är det inte så ovanligt att det ser ut så här efter en avverkning.
Bilden är från Orsa. Foto: Bengt Oldhammer.
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Plantageskogsbruket är förödande för den biologiska mångfalden inklusive tjädern. Miljöcertifierat FSC-hygge i Mora, sådant som i skogsbrukets reklam kallas ansvarsfullt skogsbruk. Markägaren glömde nog att fråga
växterna och djuren om deras åsikter. Foto: Bengt Oldhammer.

Jättehygge från norra Rättvik. En skyddsvärd gammal naturskog med tall, avverkad av det miljöcertifierade
Sveaskog. Kalhyggesbruket är förödande för naturskogens många arter, däribland tjädern.
Foto: Sebastian Kirppu.

7

1958

1973

Kartorna visar utvecklingen i det svenska skogslandskapet sedan trakthyggesbruket blev den dominerande
och i stort sett allenarådande avverkningsformen. Grön färg är skog opåverkad av kalhyggesbruk och gul färg
skog som kalavverkats sista 50 åren. Området utgörs av ett 9000 kvadratkilometer stort område i Vilhelmina,
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1986

2004

Västerbotten. Kartorna är publicerade med tillstånd från Johan Svensson och Per Sandström vid Institutionen
för skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå.
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Utvecklingen efter trakthyggesbrukets införande. Det mesta är redan avverkat och nu huggs det sista av det
sista. Diagrammet är från rapporten Tillståndet i skogen – rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv, utgiven
av ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Ska vi hugga eller spara de sista naturskogarna i Sverige? Här ett ännu levande landskap i Dalarna.
Foto: Sebastian Kirppu.
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Faktaruta: Vin, lek och spel
Förr användes ordet lek eller tjäderlek, och med det avsågs alltså tupparnas spel
på en lekplats. Ibland användes även ordet vin eller tjädervin, och det nyttjas sparsamt än idag, särskilt i norr. I mitten av 1950-talet började ordet tjäderspel användas allt mer, och idag står tjäderlek och tjäderspel som synonymer i Svenska
Akademins ordlista.
Vanligast är ordet tjäderspel. Det används därmed både för spelet och för själva
lekplatsen, vilket inte alltid känns helt korrekt. Vi har valt att använda ordet lekplats. På en sådan plats spelar tupparna.
Det kan vara bra att känna till de olika orden. På gamla kartor står ofta namn som
Lekåsen, Vinfageråsen och Tjäderlekstjärnen.

Förr var det vanligt med både 10 och 20 tuppar på lekarna, ibland 30 tuppar. Idag ligger siffran på omkring
3-7 tuppar och antalet ensamspelande tuppar blir allt vanligare på grund av att skogsbruket fragmenterar
skogarna och hugger bort lekplatserna. Några krav för certifierande markägare att inventera och kartlägga
lekplatser före huggningar finns inte. Tvärtom finns en paragraf i FSC att man endast behöver ta hänsyn till
lekplatser som är ”kända”. Foto: Göran Rönning
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Tallnaturskogen – missförstådd och misshandlad
De flesta som läser detta har förmodligen förutfattade meningar om glesa och magra tallmarker som
är både artfattiga och allmänt tråkiga. Det är fel, och beror sannolikt på att de flesta aldrig gått i en
tallnaturskog värd namnet utan bara sett tallmonokulturer, i värsta fall kanske bara genom bilrutan.
I Claes Bernes senaste upplaga av Monitor om Biologisk Mångfald (2011) finns stapeldiagram över
antalet arter av mossor, lavar, svampar och insekter på död ved av olika trädslag i Sverige. Död ved
av tall hyser inte mindre än 1200 olika arter växter och djur. Inget annat trädslag i Sverige härbärgerar
så många arter, även om björk och ek kvalar in på andra och tredje plats med 100 respektive 200 arter
färre än tallen.
I det här avsnittet utvecklar vi resonemanget om tallskogens ekologi mer i detalj eftersom tallskogen
är så viktig för tjädern. Nu består ju de flesta naturskogslandskap inte enbart av tall utan av blandskog. Åtminstone är det så på landskapsnivå men vanligen även på beståndsnivå (för att använda en
skoglig term, egentligen finns ju inga bestånd i en naturskog. Se ordlistan i bilagan).
Man skulle kunna säga att naturskog är blandskog. Det är mest på väldigt torra marker som tallen
dominerar helt, men även i sådana områden finns svackor, bäckar och myrmarker där det växer andra
trädslag. Förr fanns ofta ett stort inslag av löv i de flesta marker, även på magra tallmarker (Östlund
m.fl. 1997). Ett exempel på detta är Tenningbrändan i Orsa där det överallt finns inslag av björk som
gynnats av tidigare bränder.
Ett mycket tydligare exempel över ”lövhatet” (väldokumenterat i skogslitteraturen) i Sverige är den
närmast chockartade karta som finns publicerad över lövskogens utbredning i Norden och östra Europa i boken ”Skogen vi ärvde” av Maciej Zaremba (2012). Dagens skogar har blivit mer ensartade
än naturskogarna på grund av skogsbruk och lövbekämpning under lång tid.
Det kan vara viktigt att ha i minnet att skogsbruket är en oerhört mycket större omvandlande kraft än
vad de flesta inser. En orsak till denna bristande förståelse är att det finns så få gamla naturskogar
kvar som referenser till hur det en gång i tiden såg ut. De gammelskogar som återstår utgör därmed
inte bara biologiskt viktiga miljöer utan också historiska arkiv för bland annat forskningen.
Tjädern och tallen
Tjädern är beroende av gamla tallar vintertid. De så kallade tjädertallarna nyttjas generation efter
generation. Dessa barr har högre näringsvärde (mer kväve ) än andra tallar enligt analyser som gjorts.
Tallar som överlevt bränder, eller är skadade på annat sätt, lockar ofta tjädrar. Det förklaras av att
barren håller högre kvalitet (Hjorth 1994). Även granbarr förtärs faktiskt av tjädern enligt nya undersökningar från norra Sverige, men inte alls i samma omfattning.
Tjäderns utbredning i Sverige är korrelerad till utbredningen för tallskog, eller blandskog med tall.
Faktum är att blandskogar är det bästa för tjädern. Det handlar inte bara om mat, utan även om skydd
dagtid mot predatorer. De så kallade kjolgranarna, granar med vitt utspärrade grenar i marknivå,
används ofta av tjädertuppar som söker skydd under dess grenar. Man hittar ofta rikligt med tjäderspillning där, vilket visar att tupparna under längre tider tillbringat sina dagar på sådana platser. Enligt
12

Tjädermiljö vid Värmderåsen i Orsa. I skogen observerades förr ofta lavskrika, sidensvans och tretåig hackspett. Skogen är idag hårt genomhuggen. Foto: Bengt Oldhammer.

Typisk skyddsvärd tjädermiljö intill en myr. Observera mängden torrakor. 90 procent av de döda stående
träden har försvunnit i Orsa enligt äldre taxeringar. Foto: Sebastian Kirppu.
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norska tjäderforskare är detta en anpassning till att undvika att bli tagen av predatorer som duvhök
och kungsörn. Även kortare så kallade paraplygranar nyttjas ibland. Den här typen av granar finns
nästan bara i gamla naturskogar.
Den följande texten i detta avsnitt om tallnaturskogen (till större delen hämtad från en artikel av
Bengt Oldhammer och Sebastian Kirppu i Svensk Botanisk Tidskrift 2013) belyser tallnaturskogen
norr om Limes Norrlandicus och med betoning på situationen i Dalarna.

Kjolgranarnas betydelse för att skydda sig från dagpredatorer nyttjar tjädern flitigt dagtid, vilket visar sig av
den rikliga tjäderspillningen. Foto: Göran Rönning.

Paraplygranar är inte så ovanliga i gamla naturskogar. De nyttjas som skydd av olika djur och fåglar,t ex hare
och tjäder. Foto: Bengt Oldhammer.
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Tjädern är anpassad till nordiskt klimat med snö och kyla vintertid. Tjädern är denna tid beroende av bra betestallar och äter endast ett mål om dygnet. Tuppen trivs bäst i äldre glesa tallskogar, eller barrblandskogar,
som ofta förekommer på mark med låg skoglig tillväxt. Foto: Göran Rönning.

Tjädertuppens intensiva hot med resta nack- och halsfjädrar utgör en revirmarkering mot en annan närsittande tupp på lekplatsen. Vid detta tillfälle avgav tuppen ett kraftfullt rapläte, som även brukar beskrivas som
att tjädern ”skär näbb”. Samtidigt bugar tuppen mer eller mindre djupt. Det ingår i en serie spel som utgör hot
mot en rival. Foto: Göran Rönning.
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CMT
I stort sett varje större naturskogsområde med tall hyser det som kallas CMT, Culturally Modified
Trees (Andersson 2005). Det är bland annat trädristningar från vallkullor (särskilt rikligt förekommande i Ore socken, Lundqvist 2007), samisk barktänkt, rågångsmarkeringar, stigleder och jaktmärken av olika slag.
Dessa CMT-träd är i första hand tallar, levande eller döda, eftersom tallen kan bli mycket gammal.
Åldrar på över tusen år finns uppgivna och träd på 500-700 år har varit vanliga och finns fortfarande
på många håll i Sverige. När träden dör kan de bli torrträd, torrakor, högstubbar eller stubbar i många
hundra år (Bartholin m.fl. 2003). Därefter blir de ofta lågor eller vedrester av olika utseende och karaktär i ytterligare flera hundra år.
Om det finns några miljöer där kontinuitet är utmärkande så är det i tallnaturskogen. Marken har varit
kontinuerligt vegetationsbeklädd i många tusen år och förmodligen finns lika gamla svampmycel av
olika arter. Det har hela tiden funnits en kontinuitet av levande träd, om än med växlande utseende under årtusenden beroende på klimat och bränder, eller frånvaro av sådana under vissa längre perioder.
Dessutom har det alltid funnits död ved som ofta kräver tidsrymder på minst 500 år för att bildas.
Människans förhållandevis ringa påverkan på dessa miljöer i äldre tid kan jämföras med Medelhavets
före detta skogrika trakter för att få perspektiv. Där har landskapet påverkats av 400 generationer
bönder och herdar!
Skogsbruket förstör tallnaturskogarna genom kalavverkning följd av radikal markberedning och plantering av ortsfrämmande trädslag. Död ved som ligger kvar på marken i den avverkade skogen mosas
dessutom sönder av skogmaskiner (Hautala m.fl. 2004). Det är med andra ord ett byte av ekosystem
till plantager och råvaruåkrar.
Tysk Staffan Ericssons doktorsavhandling (2001) i detta ämne är övertydlig. I artikeln ”Destroying
a path to the past…” beskriver han den medeltida väg som Carl von Linné under sin Dalaresa 1734
färdades efter till Särna. Linné berättar i sin resa om de avskavda träden och dess nytta som vägvisare
under den sex mil långa färden som han beskriver som ”hasarderlig att gå, än mer att rida, alldeles
omöjlig att köra; ty det ena stenskäret låg på det andra”.
90 procent av alla CMT-träd längs denna väg är idag borta liksom i stort sett all gammelskog. Det finns
många liknande rapporter om hur den äldre skogen med rik förekomst av död ved försvunnit i Sverige.
Från Dalarna finns gammalt taxeringsmaterial från bland annat Särna och Orsa. Exempelvis har den
stående döda veden på Orsa besparingsskog minskat med 90 procent (Linder och Östlund 1998).
Det här betyder alltså att de reservat som finns och som avsätts inte bara har värden i form av arter och
ekologiska samband. De utgör också ett ovärderligt kulturellt och skogshistoriskt arv. Gamla träd som
någon mer eller mindre sofistikerat karvat i med yxa eller kniv är dessutom fornminnen. De sociala
värdena av sådana skogar kan inte överskattas.
På 1970- och 1980-talen användes urskogsbegreppet flitigt vid inventeringar. Stubbar i en skog diskvalificerade då många områden för vidare skyddsinsatser, och de avverkades ofta trots höga naturvärden. Denna natursyn har levt kvar hos många, men har nu nästan helt övergetts till förmån för värdefulla skogar med både natur- och kulturvärden. De gamla naturskogarna (och det som ofta benämns
vildmark) har alltid varit ett kulturlandskap. Skyddsvärd naturskog räcker som begrepp.
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Det som gäller för en naturskyddare är att läsa in skogshistoriken i tallmiljöerna, och tänka långsiktigt, helst i 1000-årsperspektiv.

CMT i form av en ristning utförd av en vallkulla i Rättvik på 1800-talet. Trädet står fortfarande
kvar och kan så göra ytterligare flera hundra år om inte skogen avverkas. I norra Rättvik finns
cirka 800 ristningar som registrerats av Rolf Lundqvist. Det är mer än i någon annat område i
Europa och taigabältet på norra halvklotet.
Foto: Sebastian Kirppu.
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Synvända och sökbilder
Det mentala uppvaknande som nu behövs är att rätt bedöma värdet av en tallnaturskog. Den skog där
vi ser en nyckelbiotop eller skyddsvärd tallnaturskog ser de flesta skogsägare, och en del personal från
Skogsstyrelsen, bara en tallskog i behov av röjning eller en första gallring, alternativt avverkning.
Enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsdefinition ska det finnas rödlistade arter, skiktning med flera generationer träd samt död ved i en nyckelbiotop. Detta finns i nästan alla skyddsvärda tallnaturskogar,
men långt ifrån alltid tolkas manualen för nyckelbiotoper till naturskogens fördel. Naturligtvis är det
många som blundar medvetet istället för att försöka förstå landskapets struktur, ekologi och funktion
i tid och rum.
För dem som vill förstå och lära nytt handlar det emellertid om sökbilder. Alla har väl kanske varit
med om att köpa en bil av ett nytt märke. Plötsligt ser man samma bilmärke både här och där på vägarna, trots att man tidigare aldrig sett dem och knappt visste att de fanns. Ungefär på samma sätt är
det med skyddsvärd tallskog.
Sandtallskog
En av de mer svårtydda tallskogarna är sandtallskogen som exempelvis finns på Rättviksheden och
Bonäsfältet i Dalarna. Här finns ont om död ved och inte så många gamla träd. Ändå är artrikedomen
av marklevande svampar, exempelvis spindelskivlingar, imponerande. I Rättvik finns även spännande kärlväxter som smällvedel och mosippa. Vid en översiktlig sammanställning av antalet rödlistade
arter i ett större område av Rättvikshedens sandmarker blev siffran 110 arter (Oldhammer 2005).
På en del platser finns tydlig kalkpåverkan och sådana kalktallskogar är ofta särskilt skyddsvärda,
för att inte säga synnerligen skyddsvärda (Nitare 2009, 2010, 2011). Skogsstyrelsen framhöll dessa
miljöers värden för marksvampar i nyckelbiotopsinventeringen redan 1990, och myndigheten har gett
ut flera fina foldrar och broschyrer.
Sandödlan är paraplyart (Berglind 2004) i sandtallskogar och i dessa miljöer finns en mycket lång rad
krävande insekter och fåglar. Problemet är att sandödlan idag är alltför sällsynt för att fungera på ett
bra sätt. Egentligen är blotta förekomsten av sand samt gamla tallar skäl nog att reagera.
En särskild form av tallskog är åstallskogen, ofta med särskild hydrologi. Tallskog längs älvsediment
och sandområden med underjordisk dränering kan vara hur fascinerande som helst. Sådana miljöer
går att hitta med hjälp av geologiska kartor och lite kunskap om hur den senaste isavsmältningen gick
till. I norr handlar det bland annat om uppdämda issjöar.
Den dominerande tallnaturskogen i norra delen av Sverige ligger på moränmark.
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Åstallskogen är värdefull för många rödlistade växter och djur. Bilden från Vindförbergs udde i Ore.
Foto: Sebastian Kirppu.

Åstallskogen är värdefull för många växter och djur, däribland motaggsvamp som växer tillsammans med
tall. Den betraktades tidigare som tillhörande arten fjällig taggsvamp. Foto: Anders Janols.
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Stavatallskog, död ved och marksvamp
Stavatallskog är en föga förstådd typ av tallskog. Stavagranskogen är nog mer känd som fenomen.
Dessa tusenbrödrabestånd kan bestå av mycket gamla men smala granar fulla med hänglav, i Dalarna
främst garnlav och tre-fyra arter tagellavar (Bryoria). Flera idag mycket sällsynta fjärilar är kopplade
till dessa miljöer. Idag är stavagranskogarna i stort sett utplånade. För stavatallskogen verkar samma
öde vara att vänta.
Redan 2001-2002 uppmärksammades en omskriven stavatallskog i Värmland med namnet Havsvalladalen. Självklart var den avverkningshotad. Efter mycket möda och inventeringstid lyckades de
biologiska värdena övervinna de ekonomiska (Sandstig 2011). I den här typen av tallskog finns ofta
spridda förekomster av gammal död ved i form av brandstubbar, högstubbar, dimensionsavverkningsstubbar, mossiga tallågor, rotvältor, lumpade toppar eller stockar, men även nyligen död ved i form
av torrträd. Ställvis finns riklig självgallring där träden så småningom blir lågor.
Just självgallring är tallens normala sätt att bilda död ved (Ruovinen m.fl. 2002). De träd som står i
den naturligt föryngrade tallskogen, och då särskilt stavatallskogen, har genom åren konkurrerat med
sina artfränder om näring och ljus. Det har skapat en mycket speciell vedstruktur där det är tätt mellan
årsringarna och med en ved som har hög densitet. Ofta finns skador på stammen efter skogsbrand och
törskatesvamp, vilket i båda fallen ger kådrik ved. Dessa båda vedstrukturer är grunden för många av
tallskogens arter.
Den tätvuxna kådrika veden har dessutom, som nämnts, en tendens att kunna ligga kvar på marken
under mycket lång tid utan att förmultna.
Men tallnaturskogar kan också ha grova träd. Förr fanns det i alla tallskogar inslag av sådana överståndare, ibland benämnda jätteträd, som var flera hundra år gamla. När dessa dör och sedan faller
omkull inträffar deras viktigaste, men föga utforskade, fas i livet.
När de är stående kan det finnas tallmulm i dem med många säregna småkryp, och de utgör förstås
viktiga boplatser för fåglar och mindre däggdjur. När den döda veden gödslas av dess större innevånare tar nedbrytningen fart, vilket i sin tur skapar tillfälliga artrika samhällen av svampar och insekter.
När träden faller blir de växplats för många tickor och skinn. I vissa fuktigare lägen går det att hitta
ovanliga mossor på dem, exempelvis skogstrappmossa, vedtrådmossa och mer vanligt vedtrappmossa, flagellkvastmossa och purpurmylia.
Tickor och skinn är ju sedan länge välkända indikatorer för skyddsvärd skog och de lever på allt från
klena till grova lågor och veddelar. På senare tid har glädjande nog marklevande svampar och deras
ekologi uppmärksammats allt mer. Johan Nitare på Skogsstyrelsen har lyft fram dessa svampar mer
än någon annan, och han gjorde det faktiskt innan ideell naturvård började intressera sig för dem.
Han har beskrivit flera marksvampsmiljöer i exempelvis boken Signalarter (Nitare 2010). I norra
Sverige handlar det främst om korktaggsvampar, men även andra marktaggsvampar i olika släkten.
De har visat sig vara bra indikatorer på skyddsvärd tallskog.
Svensk Mykologisk Tidskrift har förtjänstfullt publicerat flera artiklar med illustrativa bilder (t ex
Bergelin och Ryberg 2008, Westerberg och Karström 2009) på hotade marksvampar. Nitare (2012) har
nyligen beskrivit en troligen ny art, rosenköttig taggsvamp, från en gammal tallnaturskog i Sveg.
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Till synes gles och mager tallskog utan större värde. En inventering avslöjar dock många rödlistade marklevande svampar samt smalfotad taggsvamp vid lågan på bilden. Tallarna i bakgrunden är angripna av mindre
märgborre och även om de flesta träd inte är gamla finns inslag av gamla tallar. Lekplats för tjäder i Värmderåsområdet. Foto: Bengt Oldhammer.

Rikligt med död ved i olika former. Ofta kan den vara
hundratals år gammal och hyser många rödlistade
svampar, mossor och även insekter. Bilden från Fungnäshedens lekplats. Foto: Bengt Oldhammer.
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Grov tall öster om Värmderåsen i ett olikåldrigt
och artrikt område.
Foto: Bengt Oldhammer.

Insekter
Den mindre märgborren är en indikatorart för tallnaturskog och bär med sig en speciell blånadssvamp
vars mycel blir mat till märgborrelarverna. Gångarna utnyttjas av flera rödlistade insekter.
En sällsynt och rödlistad art i tallskog är Cholodkovskys bastborre. Mer kända skalbaggar i gammal
tallskog är skrovlig flatbagge och raggbock som lever på tallågor (Wikars 2003, 2012). När Hedgren
(2012) undersökte och värderade tallnaturskogar i Dalarna hittade han ett 70-tal indikatorarter och
rödlistade arter, varav nio återfinns i tre åtgärdsprogram.
Vedlevande skalbaggar är med andra ord utmärkta indikatorer på skyddsvärd naturskog. Mindre känt
är att det finns många vedlevande tvåvingar (flugor och myggor). Antalet uppgår till minst 1550 i
Sverige (Stokland m.fl. 2012) och överträffar därmed grupper som t ex skalbaggar, skivlingar/tickor
och skålsvampar.
Många svampmyggor är viktiga i nordliga skogsmiljöer och drabbas hårt av hyggen och fragmentering
på grund av långsam spridningsförmåga (Ökland 1993, 1995), men dessa generella intressanta fakta
har tyvärr inte uppmärksammats i bevarandesammanhang. Även om Öklands studier gjorts i granskog
kan man förvänta sig liknande fenomen i tallskog eller blandskog. Antalet svampmyggor i Sverige
uppgår till minst 900 (Kjaerandsen och Bengtsson 2005) och fyller självklart en mycket viktig roll i
våra ekosystem som både nedbrytare, rovdjur och föda.
Bränd ved
De brända delarna på tallved i naturskogsmiljöer utgör ekologiska nischer för många specialiserade
arter, däribland lavarter som är helt knutna till sådana substrat, t ex kolflarnlav och vågig flarnlav.
Dessa båda arter hittas inte på brända hyggens kolade ved. Helst ska det vara rester av gammeltallar
som efter upprepade bränder fått sin speciella kådrika ved. Flera tickor och skinn växer på kolet på
dessa vedrester, t ex kolticka.
Bränder har skapat naturskogar med stor åldersspridning och diameterspridning. Litteraturen i
ämnet är omfattande och går inte här att kortfattat generalisera i några få meningar. Branden som
formgivare av skogslandskapets mosaik beskrevs i många artiklar redan under 1970- och 1980-talen
(se Zackrisson och Östlund 1991 för en kortfattad översikt).
Tallnaturskogen är ofta typiskt flerskiktad, där olika ”kohorter” är föryngrade en kort tid efter olika
brandtillfällen. Olikåldrigheten är något som egendomligt ofta förbises av skogsbrukets företrädare.
Träden är ofta äldre än vad de ser ut att vara. Inte heller detta uppmärksammas.
Brändernas betydelse för många marklevande svampars överlevnad och nyetablering torde vara
mycket viktig (Tedebrand 2010).
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Olikåldrig tallskog som är mycket skyddsvärd med död ved i olika nedbrytningsstadier. Innan träden på bilden
blir riktigt gamla och grova och ramlar ner på backen tar det flera hundra år. Spridda tallar mellan 250 och 350
år finns i hela detta område. Värmderåsområdet. Foto: Bengt Oldhammer.

Skötsel
Tallnaturskogen är beroende av brand. Det går inte att rädda naturvärdena långsiktigt utan brand. De
exempel som finns där markägare plockar ut upp till 70 procent av virkesinnehållet, och samtidigt
påstår att de gör en naturvårdsinsats, är inte seriösa. Allt virke och alla träd i våra sista tallnaturskogar
måste sparas. Behöver död ved skapas är kardinalregeln att man först gör en inventering av arterna i
området och i omgivande landskap. Utifrån detta upprättas en skötselplan.
Experiment förläggs i första hand till produktionsskogar och yngre bestånd eller intill reservat och
andra värdekärnor. Där kan man skapa glesa tallbestånd med ringbarkning, bränning och så vidare.
En bra beskrivning av skötsel av tallnaturskog finns hos Wikars (2013).
En fara är dock att certifierade markägare som har krav på sig att bränna en viss areal tänder eld
på sina nyckelbiotoper (som de enligt FSC-reglerna inte får avverka) och slår två flugor i en smäll.
Detta är inte alltid en bra idé eftersom bränningarna vanligen görs schablonartat och utan närmare
kunskap om arterna i aktuellt område. Ej sällan brinner gammal död ved upp helt i onödan. Mängden
nyckelbiotoper av hög kvalitet är dessutom högst begränsad. Mycket bättre är att bränna så kallade
naturvärdesområden (snäppet under nyckelbiotop, men de avgränsas inte alltid av Skogsstyrelsen). En
bränning resulterar faktiskt i att dessa miljöer blir nyckelbiotop från den ena dagen till den andra.
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Skyddsbehov
Allt mer talar för att tallevande arter behöver stora arealer skyddad skog i ett större landskap, ofta flera
kvadratkilometer eller mer. Särskilt tycks detta gälla insekter. Stora tallskogar med riklig självgallring
är nödvändigt för överlevnaden av många hotade skalbaggar (Petterson 2012).
Att det i en naturskog kontinuerligt dör betydande mängder träd varje år är ett generellt fenomen. Det
är därför det är fel att gå in i en skyddsvärd tallnaturskog och bedriva så kallad naturvård genom att
plocka bort säg 70 procent av träden för avsalu. Det är ju den framtida döda veden som försvinner.
Detta är just nu målsättningen i skogsbruket trots vetskapen om hur lite tallnaturskog vi har kvar.
Mest upprörande är kanske att Skogsstyrelsen i vissa fall medverkat till att skogsägaren i sådana fall
erhållit naturvårdspengar i form av EU-bidrag (Oldhammer 2013).
Att skydda minst 20-30 procent skog i vissa landskap är att föredra om dessa möjligheter finns.
Siffrorna grundar sig på forskning om olika arters arealkrav. Nivån 20 procent är idag Sveaskogs
riktmärke. Dessvärre är sådana landskap idag mycket ovanliga, och de som finns fortsätter att fragmenteras av markägarna.
Under de senaste två åren har två landskap inventerats i Dalarna med cirka 20 procent intakt
tallnaturskog. Dessa är Vildmarksriket i gränstrakterna Mora, Leksand och Vansbro samt norra
Rättvik med angränsande skogar i Orsa. Det senare området utgör sannolikt Sveriges största
naturskogslandskap med tall i den mellanboreala zonen (Kirppu 2013), bland annat tack vare en
ekopark som Sveaskog har vid Ejheden plus några naturreservat.
I Vildmarksriket dominerar Bergvik Skog AB som markägare. Bolaget är inte särskilt angeläget om
att hörsamma senare tids forskning om farorna med fragmentering, vikten av konnektivitet mellan
naturskogsområden och vilka arealer som behövs för arternas långsiktiga behov. Den gröna infrastruktur
som finns i området håller nu snabbt på att demoleras trots att minst tre inventeringsrapporter gett bra
vägledning (Kirppu och Oldhammer 2010, Hedgren 2012 och Wikars 2013).
Det finns all anledning till självrannsakan för företag som säger sig ha naturvetenskaplig kompetens
och dessutom oblygt påstår i sin FSC-reklam, som snart finns på alla pappers- och träprodukter, att
produkten i fråga kommer från ett ekologiskt och skonsamt brukande av naturen. Det är ju faktiskt
inte sant. Den dystra bild som skissats här är ett resultat av skogspolitiken, nyligen avslöjad och
uppmärksammad för allmänheten av den prisbelönta journalisten Maciej Zaremba (2012) på Dagens
Nyheter. Skogsindustrierna är oroade över att inte få hugga rent även i de sista landskapen med
gammelskog som finns kvar i norra Sverige. Lobbyingen på politikerna är därför just nu intensiv.
Skogsbolagen har gått ut med bevisat falsk propaganda och hävdar att mer än 25 procent av skogen
i Sverige är skyddad.
De rätta siffrorna handlar om att ett par tre procent av den produktiva skogsmarksarealen är officiellt
skyddad nedanför fjällskogen. Den skyddsvärda naturskog som finns kvar och har tillräckligt höga
naturvärden uppgår till kanske fem procent, i vissa landskap mer, i de flesta mycket mindre. Om
frivilligt sparad skog får ett långsiktigt skydd betyder det mycket för den biologiska mångfalden, men
den utgör i dagsläget ända allt för liten areal för att rädda den biologiska mångfalden.
Vad som nu krävs av politiker och skogsbrukare är beslut om moratorium för avverkning i de sista
skyddsvärda tallnaturskogarna. Det finns ett starkt stöd för det i och med regeringens överenskommelse
i Nagoya om att skydda 17 procent av olika ekosystem i Sverige.
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Norra Rättviks naturskogslandskap. Området är unikt för Sverige i den mellanboreala zonen. Mer än 10
000 hektar utgör skyddsvärd naturskog vilket motsvarar cirka 20 procent av arealen. Kartan ovan visar
skyddsvärd skog enligt en översiktlig inventering 2011-2012 (Kirppu 2013). Kartan på nästa sida visar
Sveaskogs ekopark Ejheden (streckat) och nyckelbiotoper (blått) plus reservat (grönt).
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Tjädern, lekplatserna och landskapet
De optimala och vanligast förekommande lekplatserna i Dalarna utgörs av något äldre eller gammal
skog intill myr. Lekplatserna kan variera starkt i utseende, men att ”föra till torgs uppfattningen att
det går lika bra med nästan vilka åldersstrukturer som helst är att allvarligt förgripa sig på sanningen om tjäderns verkliga behov av lekmiljöer” skriver Ingemar Hjorth (1994) i sin bok ”Tjädern
– en skogsfågel”, utgiven av Skogsstyrelsen.
Hjorth lanserade på 1970-talet tårtbitsmodellen som på ett åskådligt och pedagogiskt sätt visar att
lekplatsen är tårtans centrum där den lockande marsipanrosen ligger. I detta centrum hävdar tupparna
revir som är cirka ett hektar stora. Vanligen är tupparna tre år gamla innan de bestämmer vilken lekplats de ska etablera revir på. Därefter blir de lekplatsen trogen hela livet.
Men det räcker inte bara med en central lekplats för att en lokal tjäderpopulation ska överleva. Det
krävs också mer eller mindre intakt skog intill själva lekplatsen på en radie av minst en kilometer
eller 300 hektar. Tårtbitarna för de olika tjädrarna är överlappande och kallas därför inte för revir.
Hjorth (1994) använde beteckningen ”åretrunt-hemvist”. Hemområden (home range) är en adekvat
term. Hönorna har under vår och försommar ett revir om cirka 20 hektar, men det är egentligen inte
bundet till någon särskild lekplats.
Själva spelet pågår främst under våren samt även, till mångas förvåning, en kort tid på hösten. Förr
var det vanligt med både 10 och 20 tuppar på lekarna, ibland 30 tuppar. Idag ligger siffran på omkring
3-7 tuppar. I goda miljöer är det bara två kilometer mellan lekplatserna, men så är knappast fallet i
dagens skogar som är hårt fragmenterade av skogsbruket. På många håll, särskilt i norra Sverige, får
man räkna med minst dubbla avståndet.
Per Angelstam, skogshönsforskare och idag professor, skriver i rapporten Ekologisk planering av
skogsbruk från 1990 att om man ”lämnar leken som en ” ö” i landskapet kommer det inte att finnas
livsvillkor för rekryterande ungtuppar. Gamla tuppar kan emellertid spela i hyggeskanterna tills de
blir dödade av rovdjur. Försök har avslöjat högre dödlighet bland fåglar som lever i hårt avverkade
områden, jämfört med stora sammanhängande gammelskogsområden”.
Han redogör för tjäderns ekologi utifrån forskningen och nämner att ”Tjädertupparna föredrar som
nämnts äldre skog, och dagtillhållen ökar i storlek med avtagande andel ”gammelskog”. Detta innebär att ju mer gammelskog man håller inom 1 km radie från leken, desto fler spelande tuppar kommer
att samlas till spel.”
Winqvist (1983) undersökte 100 lekplatser och av dessa fanns bara tre stycken med 15-20 tuppar, varav två i Dalarna. Dessa hade gott om gammal skog med trädåldrar på 200-300 år. Andelen lekplatser
med 11-15 tuppar uppgick till elva stycken. Inga lekplatser noterades i yngre skog. Undersökningen
har en terminologi som är svårtolkad. Han skriver exempelvis om ”massavedsskog” och att skillnaden mellan yngre och äldre gallringsskog bedöms av trädens diameter. Det han kallar slutavverkningsskog, där flest lekplatser återfanns, definieras som skog med träd mellan 80-300 år (ej relevanta
begrepp, se ordlistan i bilagan).
I en långtidsstudie i Norge erhölls ett starkt statistiskt samband mellan många tuppar och arealen äldre
skog. I ett av skogsbruk opåverkat landskap blev det fler tuppar på lekplatserna (Rolstad m.fl. 2009).
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Hjorth lanserade på 1970-talet tårtbitsmodellen som på ett åskådligt och pedagogiskt sätt visar att lekplatsen är tårtans
centrum. I detta centrum hävdar tupparna revir som är cirka ett hektar stora.
Men det räcker inte bara med en central
lekplats för att en lokal tjäderpopulation
ska överleva. Det krävs också mer eller
mindre intakt skog intill själva lekplatsen
på en radie av minst en kilometer eller
300 hektar.
Enligt Hjorth (1994) kollapsar tjäderpopulationen och lekplatsen överges när
de goda bestånden av skog minskar till
25 procent, dvs cirka 20 hektar. Vill man
skapa underlag för tio tuppar måste det
inom en 500-metersradie finnas cirka 20
hektar myrmark, 25 hektar äldre skog
och 10 hektar gallringsskog och i den
yttre ringen 100 hektar tjädermark.
Tjädern missgynnas av dagens plantageskogsbruk. Alla tjäderforskare är
ense om detta. Det må betänkas att tjädersläktet har funnits i fyra miljoner år
och att det av vår art av tjäder finns fynd
som är 100 000 år gamla. Vår tjäder har
alltså levt i urskogsmiljöer minst 99 950
år. Sista 50 åren har skogsbruket radikalt
försämrat miljön och livsbetingelserna.
När dagens plantageskogsbruk (se ordlis-
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tan i bilagan) med minimal hänsyn gått ett eller två varv lär skogarna vara oerhört utarmade och ensartade. Tjädern
kommer därmed att få det mycket svårt att överleva. Det som krävs är ökad hänsyn, dels genom skydd av våra sista
skyddsvärda naturskogar, dels genom skydd av skogen runt lekplatsen enligt riktlinjerna Hjorth (1994) och andra
framfört. Men det finns också andra indirekta problem som uppstått som en följd av att skogsbruket starkt förändrat
landskapet. Tjädern har fått fler fiender. Antalet äggkullar som plundras har ökat kraftigt senaste decennierna enligt
flera forskningsresultat, liksom överlevnaden hos kycklingarna minskat. Ibland skylls lättvindigt allt på rovdjuren.
Hjorth (1994) gör en bättre summering och skriver att ”bytesdjur i kantzonerna är mera utsatta för predation…Hyggena utgör bjärta naturkontraster till skogsmarkens värld, avsevärt mycket större än kontrasterna mellan angränsande bestånd av olika ålder..Kalhyggestekniken ödelägger inte bara skogsmark för skogens naturliga invånare. Dess
följeslagare, generalistpredatorernas, intåg på arenan innebär att tjäderhönans och andra skogsfåglars genetiska
program för barnomsorgen inte längre fungerar tillfredställande. Fiendeskaran har utökats och blivit annorlunda.”
Bildkällor: Hjorth och Seiskari 1962, publicerade i Skogsvilt från Grimsö forskningsstation under artikel av Per Angelstam.
Cirkeln av Göran Rönning 2013.
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Enligt Hjorth kollapsar tjäderpopulationen och lekplatsen överges när de goda bestånden av skog
minskar till 25 procent, dvs cirka 20 hektar. Vill man skapa underlag för tio tuppar måste det inom en
500-metersradie finnas cirka 20 hektar myrmark, 25 hektar äldre skog och 10 hektar gallringsskog
och i den yttre ringen 100 hektar tjädermark (Hjorth 1994).
Uppsplittring av populationer kan leda till isolerade metapopulationer och individer. Leksystem som
består av få eller solitärspelande fågel, riskerar därmed att drabbas av inavel eller genetisk drift (Segelbacher and Storch 2002, Segelbacher et al 2003). I dessa leksystem upphör eller ändras de naturliga
konkurrensmekanismerna, något som på sikt riskerar att förändra tjäderns genetik.
I Kongsberg i Norge var solitärspel inte registrerat 1986 men 2003 fanns sådana tuppar på 16 procent
av de 43 kontrollerade leklokalerna (Gegersen och Rustadbakken 2003).
Sexuell selektion
Ibland hörs i debatten att det inte spelar någon roll var tjädern leker eller hur många tuppar det är. Det fungerar ändå. Även ensamspelande tuppar i ett av skogsbrukets sönderhugget landskap parar sig och förökar sig.
Det finns ingen evidensbaserad forskning som visat att det långsiktigt går bra med små spel och
ensamspelande tuppar. Tvärtom har många olika nackdelar med små spel framförts. En kortfattad
teoretisk grundlektion kan vara på sin plats.
Varför var spelen förr i tiden större än idag? Jo, det berodde förstås på att skogslandskapet såg ut på ett
annat sätt och att det fanns mer tjäder. Om tjädern gynnats av små spel och av ensamspelande tjädrar
hade vi inte haft stora spel.
Charles Darwins idé om det naturliga urvalet som evolutionens främsta (men inte enda, betonade han
själv) drivkraft har ibland beskrivits som den enskilt bästa idé som någon någonsin fått. Nu var han
ju inte helt ensam om idén då även Alfred Russel Wallace lanserade samma koncept. Men Darwins
arbete om evolutionen var mycket mer gediget underbyggt. Han hade grunnat på ämnet i 20 års tid
innan boken ”Om arternas uppkomst” publicerades. I den lanserade han kortfattat även sin teori om
det sexuella urvalet.
Darwin utvecklade detta i boken ”Människans härkomst”. Den handlar inte bara om människan som
titeln anger. Det finns också en lång text som tar upp det sexuella urvalet hos olika djur och fåglar.
Han menade att det var hannarna som kämpade om honorna och att det var honorna som valde vilken hane de skulle para sig med. Idén var fenomenal men det dröjde faktiskt 100 år innan den blev
populär bland biologerna. På 1800-talet med dess mansdominerade samhälle var det nog ingen som
ville tro att det var honorna som var en så viktig drivkraft. Kanske hade man nog med att acceptera att
människan är släkt med aporna och att Gud fråntagits sin roll som den stora skaparen.
Darwin visade sig vara mycket framsynt då han skrev att honorna ”stimuleras mest av, eller föredrar
att para sig med de hanar som har mest prydnader, sjunger bäst, eller utför de vackraste parningsspelen. Det är naturligtvis också sannolikt att de också föredrar de livskraftigaste eller vitalaste
hanarna”.
De exempel som vanligen används i detta sammanhang är de extravaganta paradisfåglarna på Nya Guinea och påfågeln med sin extrema stjärt. Påfågelshonan föredrar påfågelhannar med så stor och imponerande stjärt som möjligt. Stjärtens fjädrar är så stora och otympliga att de ökar risken för hanen att bli
uppäten av predatorer. Stjärten är med andra ord ett rejält handikapp ur den sypunkten. Ändå väljer ho30

nan dessa hannar. Varför? Jo, därför att om en hane med en sådan praktfull stjärt kan överleva så bevisar
det att han är livsduglig och har goda gener.
Samma sak är det på en lekplats med spelande tjäder. Det är de äldsta och mest erfarna tupparna som
vanligen väljs av hönorna. De som är äldst och har levt längst har också bevisat att de är starka och
livsdugliga. Därmed får de para sig med flest hönor.
Den här sexuella selektionen står idag i centrum i den evolutionsbiologiska forskningen, inte minst
bland fåglar. Ornamentens betydelse har lyfts fram hos många fågelarter.
”Den sexuella selektionen är ansvarig för uppkomsten av spel och lekar…..En hanne som skulle få
för sig att spela i ensamhet skulle inte få tillfälle till alls så många kopulationer som de som deltar i
spelet” skrev Staffan Ullström redan 1978 i sin bok ”Fågelekologi”.
Slutsats. Om det vore så att tjädern gynnades av små spel och ensamspelande tuppar skulle utvecklingen gått åt det hållet. I själva verket har det gått åt motsatta hållet. Fördelarna med större spel med
många tuppar som är välbesökta av många hönor är många och dessa har beskrivits och diskuterats
av flera forskare.

Tjäderkycklingen är helt beroende av insekter de första veckorna i sitt liv, insekter som rikligast förekommer
i gransumpskogar. Kalhuggning av dessa miljöer förändrar livsbetingelserna för de fjärilslarver som lever på
blåbärsbladen, med uttorkning som följd, som i sin tur minskar kycklingens föda (Atlegrim m.fl. 1993).
Foto: Göran Rönning.
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Livsmiljö, fragmentering och populationsförändringar
Tjädern är anpassad till ett naturskogslandskap som formats av naturliga skogsbränder, insektsangrepp,
stormar och orördhet från storskaliga trakthyggesbruksmetoder.
Ett bra exempel på den gamla naturskogens betydelse för tjädern är Muddus nationalpark som ibland
brukar benämnas urskog. Två års inventeringar visade att det fanns cirka 3-4 gånger så mycket tjäder
som i skogsbruksområdena utanför (Bjärvall m.fl. 1977). Inom Muddus har ingen skog avverkats sedan i början av 1900-talet. Inom jämförelseområdet däremot pågår normalt skogsbruk och här finns
en mosaik av skogsbestånd av olika ålder och sammansättning. Både tjäder och mård finns alltså i
betydligt tätare bestånd inom Muddus nationalpark än i det omgivande skogslandet. När urskogen
ersätts med hyggen och föryngringsytor av mera monotont slag, förlorar området uppenbarligen kvaliteter som är väsentliga för tjädern. Nu bedrivs visserligen ingen jakt i Muddus, men detta anses inte
vara orsaken till den stora skillnaden i materialet.
Landskapets kvaliteter för tjädern har blivit allt sämre, något som dokumenterats i såväl finska, svenska och norska forskningsrapporter. Situationen förklaras av Johnny de Jong (2002) på följande sätt:
”Utvecklingen av skogslandskapet under andra hälften av 1900-talet talar definitivt emot tjädern.
Tjädern vill ha ett varierat landskap bestående av äldre skog, bärrika skogar och myrmarker. Trenden är snarare tvärtom, mindre variation, yngre skogar och torrare skogar.”
På Svenska Jägareförbundets hemsida gör man följande sammanfattning:
”Tjäderns förekomst och populationstäthet har påverkats negativt av det moderna skogsbruket. Avverkningar med hyggen över omfattande områden (s k trakthyggesbruk) har kraftigt reducerat livsmiljöerna och gjort många spelplatser olämpliga. Den nya skog som planterats i stora delar av
Sydsverige erbjuder sällan någon ersättning. Den innehåller i alltför hög utsträckning gran, och är
dessutom för tätt planterad för att tillåta det ljusinsläpp som krävs för en rik markvegetation.”
Hur tjädern påverkas av virkesproduktion är korrelerat till mängden relevant hänsyn från skogsbrukets sida. Detta finns åskådliggjort i en mycket lång rad artiklar och i Ingemar Hjorts ingående bok
om tjädern från Skogsstyrelsen (Hjorth 1994, Angelstam 1990).
Niklasson och Nilsson (2005) skriver i boken ”Skogsdynamik och arters bevarande” bland annat följande om att bevara tjädern: ”Som för de flesta arter samverkar flera faktorer till tjäderns minskning
och problem i dagens skogar. Det enklaste är att säga att en flera hundra hektar stor och gammal talldominerad skog med mycket blåbärsris, myrmarker och inslag av asp ger bäst förutsättningar. Här
kan ett spel med 10-30 tjädertuppar finnas, åtminstone om liknande skog finns i närheten. Sådana
marker finns nu nästan bara i reservat. Finska studier har visat att insprängda odlingsmarker och
kalhyggen utgör en riskfaktor och gynnar allätare som räv och kråka. Även om rovdjur kan spela en
roll för om det finns tjäder är det nog ändå skogens utseende som är viktigast och inte minst att det
finns trädbevuxna myrar. Insektstillgången är riklig i sumpskog, dit hönan lotsar kycklingarna. En
studie i sydvästra Småland påvisade ett tydligt samband mellan närvaro av tjäder och tallsumpskog.”
Ibland sägs att tjädern gärna uppehåller sig i ungskog. Detta gäller i första hand hönorna som har
större tolerans för habitatförändringar än vad tjädertupparna har. För hönor med ungar kan den dessutom fylla en funktion som skydd mot rovfåglar. Hyggen ökar däremot risken för predation för både
tuppar och hönor eftersom de i dagens landskap ofta måste röra sig över dessa öppna marker.
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Hur landskapet nyttjas av tjädern beror på hur det ser ut och om det finns många små hyggen eller stora
hyggen. Även mängden myr och impediment mm påverkar hur landskapet utnyttjas. Det finns en omfattande forskning om betydelsen av landskapets utseende för tjäderns trivsel, inte minst från Norge.
Förr fanns i många områden mycket mer tjäder än idag. Några väldokumenterade toppar inträffade
vid första världskriget. Under 1930-talet och in på halva 1940-talet var det också mycket tjäder. Sedan
dess har populationen haft en långsiktig minskande trend, även om det funnits bra och dåliga perioder även under denna tid. Den starka nedgången tycks ha stannat upp under senare tid enligt boken
”Fåglarna i Sverige” (2012), utgiven av Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Där anges att dagens
tjäderpopulation varit oförändrad sedan 1980. Uppgifterna motsägs av SOF (2002) där det står att
”En fortsatt kraftig tillbakagång rapporteras fortfarande under slutet av 1900-talet för större delen
av landet, med en viss återhämtning under 1980-talet.”
I ArtDatabankens ”Rödlistade arter i Sverige 2000” (Gärdenfors 2000) står det att antalet rödlistade
arter i skogslandskapet ökat något och att det finns ”nya varningssignaler, T.ex. visar inventeringsdata att en rad hittills vanliga fågelarter kontinuerligt minskar sina populationer. Detta gäller bl.a.
entita, talltita, tjäder…”.
Idag anses det finnas 350 000 par tjädrar. Dock är det långt fler tjädrar än de tidigare uppskattningarna
som hamnade runt 100 000 par tjädrar.
Det som bland annat motsäger resultatet att tjäderns population stabiliserats sedan 1980 är att nedgången i tjäderpopulationen är tydlig på tidigare stora lekplatser enligt tjäderforskaren Ingemar
Hjorths statistik. Hans långsiktiga studier visar att antalet tuppar på det stora hela minskat på lekplatserna från 1970-talet fram till 2004 (diagram, se under statistik på http://tjaderobs.se).
Hjorth (1994) skriver i sin bok om tjädern: ”Det är nu ca ett decennium sedan vårt tjäderprojekt detaljinventerade 75-tal lekplatser i hela landet…Helgen före hönveckan 1993, gjorde vi om räkningen
på många av dessa lokaler. Resultatet var nedslående, för att inte säga katastrofalt. Skall vi döma av
denna räkning, har tjäderbeståndet minskat till en tiondel av situationen för tio år sedan.”
Om uppgifterna ovan visar sig hålla betyder det att tjäderpopulationen minskat med i runda slängar
två tredjedelar eller 700 000 par (1,5 miljoner individer) sedan de goda åren i början av 1900-talet.
Hjorth (1994) skriver att ”Tjädertillgångarna idag, under 90-talets början, är nog högst en tredjedel
av numerären på 1930-40-talen.”
Studier av föreningen Tjäderkommittén/Tjäderobservatörerna visar att det sedan 1970-talet fram till
dags dato varit en långsiktig nedgång av tjäderpopulationen i Sverige, baserat på studier av just
Hjorths lekplatser. På vissa lokaler har det däremot varit en svag ökning. Att det skulle varit en uppåtgående trend, eller i alla fall stabilisering, av tjäderpopulationen i Sverige de senaste 30 åren, stämmer
inte enligt Tjäderkommittén/ Tjäderobservatörerna (2011).
Den av oss som sammanställt denna rapport (Oldhammer) har varit mycket aktiv i skogslandskapet i
Mora och Orsa sedan början av 1980-talet. Under de år som gått sedan dess har massor av gammelskog bevisligen avverkats och flera kända tjäderspel har huggits bort eller fått betydligt färre tuppar.
Det är svårt att tro att tjädern trots de sista 30 årens avverkningar i Mora och Orsa skulle ha hållit
ställningarna i det skogsbrukade och hårt fragmenterade landskapet.
För den som ofta besöker gammelskogsreservaten som finns i Mora och Orsa kommun är kvalitetsskillnaden tydlig mot omgivande ungskogar. Väl inne i reservaten påträffas ofta tjäder, lavskrika,
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tretåig hackspett och talltita. Jägare motsätter sig ofta restriktioner för fågeljakt i reservat. Varför kan
man undra, om det nu är så att de brukade skogarna intill har lika mycket tjäder? (vilket de inte har).
Tjäderkommittén/Tjäderobservatörerna anser alltså inte att uppgifterna i SOF:s bok om en stabiliserad population sedan 1980 stämmer. Enligt Tjäderkommittén/Tjäderobservatörernas medlemmar har
tjädern minskat tydligast i södra och mellersta Sverige. Även i norr har utarmningen lett till mindre
tjäder enligt de mest aktiva ornitologerna.
Naturvårdsverket har i sin handledning för inventering av skogshöns från 2008 påtalat den stora risken
med att förväxla tjäderns uppflog med andra bullrande fåglar som orre och ringduva. ”Undvik förväxling med arter som åstadkommer liknande vingbuller vid uppfloget som de aktuella skogshönsen.
Ringduva är en vanligt förkommande sådan art.” Där står också: ”Kvalitetssäkring- Inventeraren ska
ha sådana erfarenheter och sådana kunskaper om fåglarna att alla artbestämningar blir korrekta.
Inventerarens kunskaper måste kontrolleras i förväg om de inte är kända. God kunskap om skogshönsens beteende, läten,(inklusive vingljud vid uppflog!) är nödvändigt för att ett tillfredställande
resultat. Anledningen är att det inte går att förvärva tillräckliga fågelkunskaper på kort tid”. Risken
för felbestämning av tjäder är alltså uppenbar. När sedan resultatet multipliceras enligt formeln som
anges i boken ”Fåglarna i Sverige” kan resultatet bli en överskattning.
Olika åsikter råder alltså. Framtida inventeringar med förfinad inventeringsmetodik får visa vem som
har rätt. Det bör poängteras att statistiken ovan främst är data från standardrutterna i Svensk fågeltaxering åren 1996-2010, alltså en mycket kort tidsrymd för att dra långtgående slutsatser.
Svenska Jägareförbundet har fyra inventeringsmetoder av tjäder: spelplatsinventering, spillningsinventering, linjetaxering eller triangelinventering: spelplatsinventeringen kräver förhandskunskap om
spelplatser i inventeringsområdet. Eftersom de spelande tupparna är platstrogna är metoden effektiv
och relativt stora områden kan täckas. Spillningsinventering sker på i förhand bestämda provytor.
Vid linjetaxering går tre inventerare med 20 meters avstånd emellan längs med en linje i landskapet.
En annan snarlik inventeringsmetodik är triangelinventeringen där tre inventerare går med 20 meters
avstånd emellan sig. Undersökningen bör upprepas flera gånger för varje triangel med minst 24 timmars mellanrum.
Tjäderns variationer
I äldre tid varierade förekomsten av tjäder beroende på bland annat klimat och skogens utseende. Enligt Hjorth (1994) var den omfattande kolvedhuggningen till järnhanteringen i vissa områden orsaken
till låga tjäderstammar. Det är fullt möjligt och troligt, men man ska komma ihåg att det också fanns
stora skogsvidder där sådan hantering inte förekom. Att därför generellt säga att 1700- och 1800talets stammar av tjäder var svaga i Sverige känns allt för generaliserande. Hur det såg ut ännu flera
hundra år tillbaka i tiden kan man förstås bara spekulera i.
I Särna fanns det gamla ortsnamnet Fågelvimlavägen som vittnar om skogsfågelns talrikhet. Från
Leksand berättas 1863 om minskande mängd skogsfågel då socknen det året bara kunde exportera
8-10 lass fågel. Ett lass var 160 tjädrar, 320 orrar eller 640 järpar/ripor. Det skulle betyda ”bara” 2500
tjädrar och orrar det året.
I början av 1920-talet finns uppgifter (Bylin 1974) om en vinterflock på 200-300 tjädrar i Linghed i
Dalarna. Att det fanns så mycket tjäder i början av 1900-talet hade flera orsaker. Skogens utseende
med blädning var en orsak, men en viktigt faktor var nog också att det vädermässigt inträffade ovan34

ligt många bra tjäderår, närmare bestämt sju goda tjäderår, enligt boken Nordens fåglar i färg (1960). I
det bokverket nämns för övrigt att ”På spelplatsen samlas ej sällan tiotals tuppar”. En smått otrolig
observation gjordes 14 februari 1954 då 225 tjädrar flög in från havet utanför Umeå (SOF 1999).
Nils H. Höglund och Vidar Marcström, var under 1950-1960-talet Sveriges främsta skogshönsforskare och skriver 1969 i Jakten i Västerbotten en artikel med titeln ”Något om skogshönsens fluktuationer”: ”Förutom de kortfristiga variationerna i tillgång på skogshöns har också, hos vissa arter,
en fortgående utarmning av bestånden skett. Denna tendens till allt mer försvagade stammar har
varit mer eller mindre utpräglad hos olika arter inom skilda trakter. Det på senare tid lanserade”
storskogsbruket” t. ex. har medfört att stora arealer för kortare eller längre tid förvandlats till rena
impediment för de i skogsmark levande skogshönsen.”
Även idag varierar som nämnts antalet tjädrar år från år. Men inte ens de bästa åren idag motsvarar
de sämsta åren i början av 1900-talet. 2012, alltså året innan denna inventering, var dessvärre ett
mycket dåligt år för tjädern på grund av det kalla och regniga vädret. Det var dåligt väder inte bara
under parningstiden utan också under kycklingarnas kritiska tid. Vädret gjorde att antalet fjärilslarver
var ovanligt lågt, vilket i sin tur minskade mängden föda för kycklingarna. Hönorna lade färre ägg
(Rönning observation) och dessutom var 2012 ett år med mycket lite sork, då dessa kraschat efter två
mycket goda år. Detta brukar innebära ökad predation på tjäder av olika rovdjur och rovfåglar. Till
detta kan man alltså lägga effekter av utarmningen av skogslandskapet.
Å andra sidan finns exempel på goda år under senare tid, bland annat runt 2000-talet då det var tre
eller fyra god tjäderår. En av författarna till denna inventeringsrapport (Oldhammer) såg i Orsa kommun 19 november 1999 inte mindre än 16 tjädertuppar i en flock i ett gammelskogslandskap vid
Eberget. Flockar på mer än 15 tuppar är enligt litteraturen oerhört sällsynt (Hjorth 1994).

Diagram som visar antalet tjädrar på ett stort antal lekplatser åren 1980-2004.
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Försök till sammanfattning
Vi kan konstatera att förändringarna av skogslandskapet på grund av det industrialiserade skogsbruket påverkar tjädrarna negativt på en lång rad olika sätt. Effekterna kan lindras om man sparar skog
enligt riktlinjerna i Hjorths (1994) bok från Skogsstyrelsen och minimerar mängden kalhyggen.
Förutom skogsbruket påverkas tjäderstammen främst av predation av rovdjur och rovfåglar, något
som kan förstärkas på grund av fragmenteringen av landskapet genom kalhyggen som gynnar vissa
predatorer. Å andra sidan missgynnar hyggen andra predatorer. Totalt sett är frågan oerhört komplex,
t ex på grund av interaktioner mellan olika rovdjur. Bytesdjuren påverkas i sin tur beroende på smågnagarnas cykler (som nuförtiden är högst oregelbundna i norr) och sjukdomar som rävskabb. Bland
smågnagarna finns arter som gynnas av hyggen med gräsväxt som därmed kan gynna exempelvis
grävlingen, men det finns också skogslevande gnagare som missgynnas starkt av hyggen, t ex skogslämmel och gråsiding. En del predatorer har också mer eller mindre försvunnit, som exempelvis berguv, eller minskat, som duvhöken. Med all sannolikhet kan sådana här minskningar delvis förklaras
av mindre mängd föda i skogslandskapet. Hönsfåglarna har minskat och ekorren (ett viktigt bytesdjur) var förr mycket vanligare än idag. Med stora kalhyggen och därpå följande ungskogar minskar
alltså mängden föda. Om en fågel som berguv måste röra sig över ett större landskap för att livnära
sig fungerar det inte rent energimässigt, särskilt inte under kalla vintrar eller under själva häckningsperioden (jmf Oldhammer 2013).
Till bilden hör också att nya arter planterats ut, exempelvis vildsvinet. Enligt en tysk undersökning
tog vildsvinen en mycket stor del av tjäderns ägg (50-90 procent). I Dalarna kan dessa olagliga
utplanteringar av vildsvin även bli ett problem för länets tjäderstam. Allt oftare ses på vissa håll i

Ju mer gammal skog som finns på och omkring tjäderlekplatsen, desto fler tuppar samlas till spel. Bilden är
från en sådan plats i Dalarna med över 15 tuppar 2012. Foto: Göran Rönning.
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Dalarna spåren av dessa vildsvin på tjäderns lekplatser under våren och sommaren, vilket riskerar att
tjäderns ägg och ungar hamnar i vildsvinens käftar. Till allt detta kommer så bland annat vädermässiga förhållanden som växlar starkt plus växthuseffekten med mer regn och ett mer maritimt klimat
som enligt vissa sägs missgynna tjädern (Hjorth 1994). Komplext var ordet.

Tjädern som paraplyart
Tjädrarna kan bevisligen nyttja lekplatserna i flera generationer, ja i flera hundra år. Vissa lekplatser
som ligger intill myrar i terräng med särskilt attraktiv topografi torde utgöra oemotståndliga platser,
exempelvis fastmarksuddar i en myrmosaik. Sannolikt har sådana särskilt attraktiva platser nyttjats i
årtusenden även om det naturligtvis är svårt att bevisa så lång kontinuitet. De bästa lekplatserna kan
alltså närmast jämföras med pilgrimsfalkens falkberg. Dessa falkar väljer alltid de bästa och mest
optimala miljöerna för sin häckning.
Tjädern har pekats ut som en paraplyart av flera författare (se t ex Pakkala, Pellikka och Lindén
2003), vilket betyder att dess miljöer är värdefulla för många andra krävande eller rödlistade arter.
Väldigt ofta stämmer detta. Tjädern håller till i äldre skog och marker som hyser myrar, bäckdrog och
andra kvaliteter som utmärker ett levande skogslandskap. Minskar dessa kvaliteter minskar tjädern.
”Paraplyarten väljs som regel ut bland stora däggdjur eller fåglar- djur som ofta har extremt stora
arealkrav – med resonemanget att har man väl skyddat paraplyarterna så har man också skyddat
alla andra arter på köpet”… En art som man föreslagit är tjädern Tetrao urogallus eftersom den ofta
är korrelerad med en känslig fågelfauna ( Angelstam & Mikusinski 2001, Suter m fl 2002)” skriver
Thomas Appelqvist (2005) i rapporten Naturvårdsbiologisk forskning, där han gör en djupdykande
litteraturgenomgång av stort intresse.
Med vårt material här i Dalarna som bakgrund anser vi att tjädern fungerar som paraplyart i områden
med rik förekomst av tjäder. När det gäller själva lekmiljöerna där det finns många tuppar och lekplatserna är gamla fungerar arten synnerligen bra som paraplyart. Eftersom arten är spridd och även
finns i skogsbrukade områden bör kanske begreppet användas med viss försiktighet och kvantifieras
på något sätt? I ett område med ensamspelande tuppar och sönderhuggna lekplatser fungerar arten
naturligtvis inte som någon bra paraplyart.
I Dalarna förekommer ofta tretåig hackspett och lavskrika, båda rödlistade, på lokaler med tjäderlek.
De bästa och äldsta spelen i Dalarna har alltid flera rödlistade skogsarter bland växter och djur, framför allt bland svampar, lavar, mossor och insekter av olika slag.
Vid Värmderåsen tallskogar i Orsa finns mer än 50 arter som är rödlistade eller signalarter för värdefull skog i ett område med tjäderlek. Vid Fungnäsheden i Mora är siffran mer än 40 arter. Siffrorna är
ganska imponerande men bygger endast på översiktliga inventeringar av vissa organismgrupper.
En mer ingående inventering med statistiks analys av artrikedomen på lekplatserna i Dalarna vore av
stort intresse. Det kan här nämnas att Göran Rönning tidigt observerade lekplatsernas stora betydelse
för flera av gammelskogens arter.
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På samtliga tjäderlekplatser, 50 stycken, som Rönning känner till i mellersta Sverige (Dalarna ) så
häckar tretåig hackspett i 75-80 procent av dessa. Han har tidigare inventerat tretåiga hackspettens
boträd och funnit ett intressant samband mellan förekomsten av granticka och tretåspettens val av
boträd. Granticka finns bara i gammelgranskogar och den rötar granen vilket underlättar för tretåig
hackspett att hacka ut sitt bohål. Rönnings upptäckt finns inte beskriven i någon publikation såvitt känt.
I nästan lika hög grad förekommer tallticka på lekplatserna och den växer bara på gamla tallar, ofta
av flera hundra års ålder. Talltickan resulterar i så kallad ringröta och där hackar spillkråkan ofta ut
sitt bo. Bohålen är större än hos tretåig hackspett och nyttjas därför av många större fåglar och djur,
bland annat ugglor. När tallen en vacker dag, eller snarare en blåsig dag, knäcks så är det ofta vid
hackspettens hål som detta vanligen sker. Då bildas med tiden en så kallad skorstensstubbe i vilken
bland annat slagugglan häckar, men även arter som storskrake, knipa, hökuggla mfl.
På Rönnings större lekplatser med större areal gammelskog finns även knärot, rosenticka, garnlav,
violettgrå tagellav och rynkskinn, vilka alla är rödlistade liksom tallticka och granticka. Därtill kommer naturligtvis sparvuggla som nyttjar tretåiga hackspettens gamla bohål. Även häckande duvhök
förekommer på några lekplatser. Spillkråkan hörs alltid vid tjäderns lekplatser. Alla arter som Rönning noterat är knutna till den gamla naturskogen.
Ett landskap som är inriktat på virkesproduktion, vanligen med ett trädslag, är generellt sett artfattigare och hyser färre individer av de flesta växter och djur som finns i ett landskap med flera trädslag
(ny forskning från 2013 verifierar detta:
http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n1/full/ncomms2328.html).
En bra tjäderskog ska innehålla bland annat sumpskog, paraplygranar och kjolgranar för skydd, skiktning, gamla tallar, blåbärsris, bäckdrog, rotvältor (där de kan bala sig och äta grus), myrmark med
tuvull och asp (vars löv är omtyckta). Ett varierat landskap.
Även många andra skogslevande fåglar gynnas i varierade naturskogar jämfört med ensartade produktionsskogar. Exakt varför det är så är dåligt känt i detalj av forskarna, men hänger med all sannolikhet samman med att en mer varierad och strukturellt komplex skog innehåller mer föda såväl
vinter som sommar. Risken att bli tagen av predatorer torde dessutom vara lägre. När det gäller exempelvis lavskrikan vet man att den inte gillar välgallrade skogar då duvhöken har lättare att slå den
i sådana. För övervintrande mesar är det dokumenterat att gamla hänglavskogar innehåller mer mat
än en produktionsskog. Man vet också från finska undersökningar att ett skogslandskap behöver flera
och stora intakta skogsområden för att exempelvis stannfåglar ska överleva och kunna bygga upp en
population. Dessutom finns i mer varierade skogar fler ekologiska nischer samt bättre möjligheter för
fåglarna att bygga bon, t ex i gamla träd med kraftiga grenar eller ihåliga träd.
Avslutningsvis ska nämnas ett annat hot som idag är svårt att överblicka, nämligen de snabbt växande
vindkraftverken. Vindkraftsparkerna är ofta stora och medför att tidigare av skogsbruk ofta opåverkade områden styckas sönder av stora vägar och hyggen. I och med att vägarna byggs blir dessa högt
belägna skogar plötsligt lönsamma att avverka. Allt detta minskar ytterligare kvaliteten på landskapet
där tjädern lever. Det har också visat sig att kraftverkens snurror dödat tjädrar, och att placeringen av
kraftverken på fel platser spolierat lekplatser.
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Från tjädrarnas horisont när habitaten är som bäst bevarade i natur- och urskogar. Foto: Göran Rönning.
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Vid en avverkning hösten 2012 i Venjan hittades i virkesvältorna fler än 150 träd som var över 200 år gamla.
Det äldsta trädet var 330 år. Det är inte första gången ett miljöcertifierat skogsbolag hugger gammeltallar.
I detta fall Bergviks mark och avverkat av StoraEnso. Virket skulle levereras till Fiskarheden och Siljan Timber.

Spelande tjäder. Den trivs bäst i skogar med gamla träd, men dessa blir allt ovanligare på grund av det industrialiserade skogsbruket som inte tar tillräckligt stor hänsyn till tjäderns miljökrav. Skogsbruksmetoderna
måste förändras. Foto: Göran Rönning.
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Lekplatserna skyddsvärde i certifiering och lagstiftning
Tjäderns lekplatser är ofta nyckelbiotoper eller har sådana värden att de av Skogsstyrelsen skulle
kunna klassas som nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen har som myndighet monopol att klassa en skog
som nyckelbiotop) eller skog med naturvärde. Därmed finns också möjlighet för Skogsstyrelsen att
skydda dem genom naturvårdsavtal eller göra biotopskydd när de ligger på privat mark.
En nyckelbiotop i sig har ingen juridisk skyddsstatus och kan avverkas utan att markägaren råkar illa
ut. Något större hinder för sådana avverkningar finns inte heller i skogsvårdslagen. Varje år avverkas
som en följd av detta ett stort antal nyckelbiotoper i Sverige. Vid större lekplatser kan Länsstyrelsen
inrätta naturreservat om naturvärdena i omgivande marker är höga.
När det gäller certifierade markägare gäller särskilda regler. FSC är det mest utbredda systemet och
omfattar de flesta stora markägare i Sverige. Enligt reglerna gäller nedanstående. I första exemplet
handlar det om större markägare och i det andra mindre markägare (SA). Större markägare har större
krav på sig, men det står att bara ”kända” lekplatser ska skyddas. Någon skyldighet att kartlägga
eventuella lekplatser före avverkning finns alltså inte, vilket förstås starkt kan kritiseras. Här tycker vi
att markägarna borde se till att det genomförs inventeringar för att klargöra var de gamla kvarvarande
lekplatserna finns.
”6.2.5. Skogsbrukare ska dokumentera förekomst och hänsyn gällande kända rovfågelbon och tjäderspelplatser samt genomföra påvisbara åtgärder för att skydda dessa.
6.2.5SA. Skogsbrukare ska ta hänsyn till kända rovfågelbon och tjäderspelplatser samt genomföra
påvisbara åtgärder för att skydda dessa.”
Fågeldirektivet artikel 4
I Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av
vilda fåglar, alltså fågeldirektivet, och då närmare bestämt i artikel 4, står det följande:
”För de arter som anges i bilaga I (här ingår alltså tjädern, författarnas anm.) ska särskilda åtgärder
för bevarande av deras livsmiljö vidtas för att säkerställa deras överlevnad och fortplantning inom
det område där de förekommer. I samband med detta ska hänsyn tas till a) utrotningshotade arter, b)
arter som är känsliga för vissa förändringar i livsmiljön, c) arter som anses som sällsynta på grund
av att populationerna är små eller den lokala utbredningen begränsad, d) andra arter som kräver
speciell uppmärksamhet på grund av den särskilda karaktären hos deras livsmiljö. Vid utvärdering
ska hänsyn tas till tendenser och variationer i populationsnivåerna. Medlemsstaterna ska som särskilda skyddsområden i första hand klassificera sådana områden som vad gäller antal och storlek
är mest lämpade för bevarandet av dessa arter, med hänsyn till arternas behov av skydd inom det
geografiska havs- och landområde som omfattas av detta direktiv.”
Det som står under b och d gäller särskilt tjädern.
Naturvårdsverket har flera gånger framhållit tjäderns lekplatser och myndigheten menar att de har
ett starkt skydd i EU:s lagstiftning vilket bland annat framgår i ett yttrande till Umeå tingsrätt så sent
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som 2012-06-18 angående tillstånd att anlägga och driva upp till 314 vindkraftverk inom etapp 1 i
Markbygden, Piteå kommun.
Naturvårdsverket skriver där följande.
” Naturvårdsverket vidhåller sitt tidigare yrkande om att vindkraftverk inte får placeras närmare än
1 km från kända spelplatser för tjäder.”
”Tjäder är en störningsskänslig art som är mycket lokaltrogen. Den återkommer till samma spelplats
år från år. Spelplatsen har en central funktion i tjäderns livscykel. En bortträngning av spelande
tjädrar resulterar i en stor förlust och en decimering av spelande fåglar under parningssäsongen.
Detta kan inte, som bolaget hävdar, ställas mot att ett antal skjutna individer under jaktsäsongen. I
och med att det rör sig om en mycket stor vindkraftpark får denna en inte bara lokal utan även en
regional påverkan på tjäderpopulationen.”
” Av 4 § p.2 i artskyddsförordningen (2007:845) följer att det är förbjudet att avsiktligt störa djur,
särskilt under djurens parnings, uppfödnings- övervintrings- och flyttningsperioder. Det är enligt
vår tolkning inte varje störning som räknas utan endast sådana störningar som kan påverka artens
bevarandestatus negativt både vad gäller den lokala/regionala populationen och den biogeografiska
nivån i landet.
En störning som påverkar artens överlevnadschanser, reproduktion eller utbredning är enligt vår
tolkning otillåten enligt nämnda bestämmelse.
Sverige har tillsammans med Finland ett särskilt ansvar för artens bevarande eftersom dessa länder
hyser en stor del av den europeiska populationen. Vi anser bl. a. mot bakgrund av ovanstående att
villkor avseende skyddsavstånd bör föreskrivas för att skydda tjädern i området. I annat fall krävs
enligt vår åsikt en dispens enligt 14 § artskyddsförordningen från ovan beskrivet förbud”
I Naturvårdsverkets bilaga 20 till handboken för Artskyddsförordningen står det bland annat följande
råd för skogsbruket:
”Med bra uppgifter om arternas ekologi och om var de känsliga arterna finns kan myndigheterna
ställa krav på ett anpassat hänsynstagande. Det kan exempelvis handla om att mark runt rovfågelbon,
tjäderspellokaler och platser med andra skyddade arter undantas från skogsbruksåtgärder under
häckningssäsongen och att såväl boträd som potentiella sådana och spelplatsen lämnas som naturvårdshänsyn enligt skogsvårdslagen. Om nivån på hänsynen överskrider det som måste tålas kan
markägaren få ersättning på olika sätt.”
Sveriges Ornitologiska Förenings policy om vindkraft säger följande:
”Samtliga kvarvarande natur- och urskogsliknande miljöer måste skyddas. Dessa områden är sett
till den totala skogsytan mycket små och även små ingrepp leder till fragmentering som påverkar
den samlade biologisk mångfalden. Också naturskogar (även oskyddade) med generellt höga naturvärden ska helt undantas. Normalt ska en skyddszon om minst 1000 m lämnas mot dessa känsliga
områden.”
” Speciell hänsyn ska tas till arter som är upptagna på EU:s fågeldirektiv lista 1 och rödlistade arter
i Sverige”. ”Tjädern är upptagen på Fågeldirektivets lista 1. Arten är relativt vanlig, men särskilt
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större spel bör skyddas. Fina spelplatser förknippas ofta med gammelskogar där generellt habitatskydd ska gälla. Spel förkommer även i mer ensartade skogar, och skyddszoner ska då uppgå minst 1
000 m då antalet tuppar är fem eller flera.”
Var kommer då siffran fem ifrån? Första gången siffran fem dök upp i tjädersammanhang var för
många år sedan då Holmen Skog meddelade att alla spelplatser med under fem tuppar riskerade att
avverkas. Detta fick tjäderforskaren Ingemar Hjorth att reagera med emfas. Han påtalade att det betyder att de flesta tjäderlekplaster kommer att avverkas, eftersom medellekplatsen håller 4-5 tuppar.
År 2009 påtalade även tjäderforskaren Kjell Sjöberg, SLU Umeå, att medellekplatsen i Sverige håller
fem tuppar. Det är samtidigt väl känt att antalet tuppar på en lek kan variera från år till år. Bland annat
beror antalet tuppar på hur omgivande terräng ser ut och hur den nyttjas av skogsbruk.
Naturvårdsverket skrev i ovan nämnda dom följande när det gäller antalet tuppar på en lekplats:
”Främst på grund av den fragmentering som skogsbruket orsakat, används det övervägande antalet
i Sverige identifierade spelplatser för tjäder endast av ett fåtal hannar. Dessutom är tjädern en art
som är mycket svår att inventera för att få en överblick över antalet spelande hanar. Sammantaget
gör detta att vi anser att även mindre spelplatser är betydelsefulla för upprätthållande av artens lokala/regionala bevarandestatus”.
Tjädern är inte rödlistad i Sverige, däremot i Finland.

Tjädrarna kan slåss intensivt med varandra under spelet och ibland är utgången dödlig. Den starkaste och
mest erfarna tuppen får para sig med flest hönor. Det sexuella urvalet är viktigt. Tjädern kallas tjur på danska,
storfugel på norska och metso på finska. Metso återfinns på kartor över Dalarnas finnmarker. Det kan betyda
att lekplatser finns eller funnits i närheten av sådana namn. Foto: Göran Rönning.
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Inventeringsmetodik
Att inventera ett skogslandskap för att upptäcka en lekplats för tjäder är inte gjort i en handvändning.
Det finns flera olika sätt att hitta en lekplats. Mest känt är att skida på vårvintern när det är bra spårsnö och observera tjädertuppar och/eller deras spår. Ibland släpas vingarna i marken under spelet. Vid
långa perioder med skarföre eller dagsmeja syns dessa spår dåligt eller inte alls. Till god hjälp är då
skogens utseende med gamla tallar och inslag av myrar eller sumpskog.
Vanligen finns så kallade tjädertallar på eller i närheten av lekplatsen. Det är ofta gamla tallar med
ibland gles förekomst av barr. Grenarna är slitna eller polerade som en följd av att tjädern rört sig
där under födosöket av barr. Tallarna kan användas under årtionden, och troligen århundraden, vilket
förklarar deras typiska utseende.
Under dessa tallar ligger ibland spillning i form av små lillfingertjocka korvar samt en mer flytande
avföring som kommer från blindtarmen. Ofta är det frågan om tallar där tjädrarna landar på kvällen
innan morgonens spel, men det kan också vara tallar som helt enkelt nyttjats för födosök. Bara för att
man hittar en gammal tall med spillning under den så behöver det inte vara någon lekplats för tjäder.
Om man däremot är på en lekplats kan antalet blindtarmsspillningar efter en natt räknas, vilket ger
en uppfattning om antalet tuppar. Tjäderns spillning har alltså en avgörande betydelse för att hitta
lekplatsens centrum.
Det finns åtminstone fem olika slags tjäderspillning med olika utseende. Det beror främst på om de
ätit tallbarr, blåbär eller knoppar från tuvull. Det senare är ett halvgräs som tidigt på våren skjuter
upp sina brungula ax trots att det kan ligga kvar snö och is på myrar och i sumpskogar där den växer.
Senare på säsongen blir axen helt vita och de kan då genom massverkan färga miljöerna helt vita, som
stora hav av bomull. Särskilt tydligt märks det på marker som nyligen brunnit. Tuvullen växer ofta i
stora tuvor, något som inte syns så tydligt tidigt på säsongen. De näringsrika axen är mycket viktiga
för tjäderhönan som ska lägga ägg. Det finns också en särskild spelspillning som tupparna ger ifrån
sig under själva spelet. Den är rundad och lite vitaktig i de yttre delarna. Det är ofta svårt att hitta
denna spillning. Att söka efter den kan därför vara tidskrävande. Spelspillningen ligger ofta ganska
väl samlad varför man efter idogt letande i bästa fall kan lokalisera ganska exakt var de olika tupparna
spelat. Är det många tuppar på lekplatsen ökar chansen att hitta spelspillning av förklarliga skäl.
Ett annat sätt att se tjäderspelets centrum på lekplatsen är att notera slitage på särskilda stenar, lågor eller
andra fläckar i bra spelläge. På gamla lekplatser kan det ibland bli riktigt slitet, men det är inte så vanligt.

Tuvullen utgör viktig och näringsrik föda för tjäderhönan före äggläggningen. Foto: Göran Rönning.

Tjäderns spillning efter att ha ätit tuvull.
Foto: Göran Rönning.
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Rester efter vingpennor och stjärtfjädrar är ett annat tecken liksom det faktum att man stöter upp tuppar eller hönor. Tupparna ägnar en stor del av sin tid på våren, samt även på hösten, att spela eller bevaka lekplatsen. Stöter man upp flera tjädrar i ett område ökar chansen att det finns ett spel i närheten.
Dock ska man betänka att en lokal tjäderpopulation kan nyttja 200-300 hektar, vilket är en avsevärd
yta att inventera. Särskilt knepigt blir det efter år med dåligt väder eller liten population.
Ett betydligt enklare sätt att hitta lekplatserna är förstås att fråga gamla jägare eller ortsbor. Att titta
på gamla kartor och söka efter namn med koppling till tjäder kan också vara framgångsrikt, om än
tidsödande. Platserna kan nämligen vara avverkade och tjädrarna borta.
Att besöka lekplatsen och räkna antalet tuppar, helst under många år, är naturligtvis det absolut bästa
sättet. Det är dock oerhört tidskrävande och väderberoende.
Finska undersökningar visar att mängden gammal skog med äldre träd än 150 år är som störst vid
lekplatsen och minskar med avståndet från lekplatserna. På samma sätt ökar skog med träd yngre än
50 år med avståndet från lekplatserna (Hjorth 1994).

Typisk tjäderspillning från vinterbetade tallbarr. Till höger blindtarmspillning. Denna speciella spillning avger
tjädertuppen vid övernattning på lekplatsen. Genom att räkna antalet spillningshögar från blindtarmen med
cirka 50 meters mellanrum, får man en ganska god kännedom över hur många tuppar som leken håller.
Foto: Göran Rönning.

Tjädertuppens spelspillning med korta, av urinsyra vitfärgade små korvliknande bitar, skiljer sig markant från
vinterns ostkrokliknande större spillningar med tallbarr. Foto: Göran Rönning.
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Tjädertallarna som tjädern väljer med omsorg skall ha barr med så låg resinhalt som möjligt.
Resin är ett skadligt ämne som försvårar matsmältningen för tjädern. Fåglarna väljer de kalorihaltigaste barren. Kalorihalten i barren står i sin tur i direkt proportion till tallens ålder, varav slutsatsen kan dras att skogarnas föryngring har inverkat negativt på tjäderns energiförsörjning (källa: Harto Lindén, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet Viltforskningsavdelningen).
Tjädertallen vid hällarna utgörs av en urskogslik lekplats med 200-åriga furor och 15 tuppar
våren 2012. Foto: Göran Rönning.
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Tjäderbetad tall från samma ställe.
Foto: Bengt Oldhammer.

Lekplatsmiljöer vid Eberget, Orsa.
Foto: Göran Rönning.
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Resultat
Det här LONA-projektet har flera delresultat:

•

Rapporten redovisar ett urval av lekplatser och fina tjädermiljöer i den utsträckning som vi
hunnit med inom ramen för detta projekt. Se även kartorna i rapporten på värdefulla skogslandskap.

•

Rapporten konstaterar att tjädern vid gamla lekplatser och i naturskogar utgör en paraplyart.
Finns tjädern i livskraftiga bestånd med många tuppar är den emellertid inte bara en paraplyart
utan också nyckelart, signalart och flaggskeppsart/symbolart (se ordlistan). ”Skyddet av tjädern
blir därmed också ett mått på vår förmåga och vår vilja att vidmakthålla och återskapa variation och vitalitet i skogslandskapet” (Hjorth 1994). Arten är därmed användbar vid ekologisk
landskapsplanering där målet är att erhålla en grön infrastruktur så att alla växter och djur kan
överleva i ett skogsbrukat landskap (jmf Angelstam och Andersson 2013).

•

Rapporten summerar ett urval av mångfalden av forskningsfakta om tjädern och hur dess
livsmiljöer och lekmiljöer blir allt sämre.

•

Rapporten lyfter fram hur FSC negligerar tjäderns krav genom att ignorera icke kända lekplatser. De kartläggs inte och de avverkas dessutom. Här hoppas vi på bättring från alla större
bolag. Lekplatserna måste sparas och hänsyn visas till tjädern på landskapsnivå enligt forskarnas
riktlinjer.

•

Rapporten utgör en manual för hur man ska lokalisera och hitta lekplatser för tjäder och
bedöma kvaliteten i ett naturskogslandskap.

•

Rapporten har ett konkret förslag att förbättra tjäderns livsvillkor genom restaurering. Under inventeringen har vi märkt att det finns fina landskap med myrmosaiker, sjöar och åsar. Tyvärr
är de flesta fragmenterade och därmed sönderhuggna, men har delar av bra tjäderkvaliteter kvar.
Vårt förslag är att avsätta dessa områden på minst några hundra hektar, bränna och lämna för fri
utveckling från skogsbruk. Dessa områden kommer att behövas om Sverige ska nå upp till de politiska ambitionerna om skydd av 17 procent av landarealens miljöer. I Orsa kommuns nordöstra
delar finns exempelvis flera sådana här objekt. Hjorth (1994) skriver i sin bok från Skogsstyrelsen hur den gamla tjäderskogen för tupparna blir allt sämre och allt mindre till arealen, och att vi
redan idag har en slagsida åt fler hönor än tuppar i landskapet. Hjorth menar att i ”stora delar av
Norden är könsfördelningen idag starkt skev till förmån för hönor. Detta förklaras av ett oproportioneligt stort tryckt på tuppkycklingarna, de vuxna tupparnas kombination av ortstrohet och
snävare miljökrav jämfört med hönornas.” I artikeln om den rika tjäderförekomsten i Muddus
(Bjärvall m.fl. 1977) skrev författarna redan för 40 år sedan något mycket framsynt, nämligen att
”När urskogen ersätts med hyggen och föryngringsytor av mera monotont slag, förlorar området
uppenbarligen kvaliteter som är väsentliga för bl.a tjädern”. Det behövs alltså större hänsyn till
tjäderns lekplatser och omgivande marker.

I följande uppräkning av lokaler finns flera storområden lämpliga för tjäder, men där mycket inventeringsarbete återstår. I vissa områden redovisas inte lekplatser. För lekplatser som lätt går att återfinna
har informationen sekretessbelagts eller endast redovisats på karta för Skogsstyrelsen. Nämnas ska
också att en hel del tid gick åt att inventera marker som visade sig vara av mindre värde för tjädern,
och att vi har fått tips på ett antal intressanta skogar där vi hoppas kunna gå vidare med inventering
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i ett uppföljande projekt. Fler tips emottages gärna (maila författarna bengt.oldhammer@telia.com
och goran.ronning@gmail.com).
Slutligen. Vi hoppas att fler vill hjälpa till på olika sätt att skydda tjäderns miljöer. I så fall har rapporten uppnått ett mycket viktigt syfte.

På kartor hittas ibland namn som anknyter till tjädermiljöer och till och med lekplatser. Med all sannolikhet har dessa
områden hyst tjäder i århundraden och varit kända för det. Landskapet är visserligen dynamiskt och ständigt föränderligt, men i äldre tider stod brand, storm och insekter för den dynamiken. Tjädern är anpassad till detta. Vi studerade
noga gamla kartor och sökte oss till områden där ordet tjäder ingick i ortnamnet. Denna metodik visade sig mycket
framgångsrik i bland annat Rättviks kommun. Det är högst fascinerande att sådana områden fortfarande hyser lekplatser för tjäder. Kartorna här är några exempel på vad det kan stå på kartorna med koppling till tjädern i landskapet.

Mora
Bengtsarvet
Stort naturskogsområde norr om Vildmarksriket och i närheten av Rossbergets gammelskog. Hela området borde inventeras mer noga och ses som en värdefull satellit till Vildmarksriket (Kirppu och Oldhammer 2010). Ett besök gjordes
i april. Delar av området är skyddsvärt och attraktivt för tjäder. Inslag av hällmarkstallskog, där en möjlig lekplats sågs.
En tupp på backen, färska spår. Gps-punkter och rödlistade
arter finns från området. Även en del skog utanför grovavgränsningen är av intresse. Partivis tjogvis med gamla, och
även grova, brända torrakor av tall. Det är mycket sällan som
man idag ser så mycket torrakor i ett landskap. Det är unikt.
Delar av området är utan tvekan av reservatsklass och vissa
delar är urskogsartade. Men det finns också gallrade partier
(vilket tjädern inte gillar, den vill ha flerskiktat) och mycket
yngre skog i norra delen (som ej inventerades). Potentiella
lekplatser kan finnas? Omgivande landskap tyvärr hårt fragmenterat vilket verkar ha påverkat mängden tjäder i området,
även om spår efter dem sågs på några platser.
Rövarberget
Ett av Mora kommuns finaste naturskogsområden som dessvärre ännu inte är skyddat (Oldhammer
2001) trots att det är ett självklart reservatsobjekt. Det omfattar cirka 500 hektar och innehåller en
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Dvärgbägarlav lever på gammal död tallved, ofta stubbar och lågor. Den är rödlistad och påträffas ej sällan i
tjädermarker med skyddsvärd naturskog, bland annat
i Rövarbergsområdet där det även förekommer rikligt
med varglav på döda träd. Foto: Janolof Hermansson.

Gammal tallnaturskog vid Fungnäsheden snitslad för
avverkning. I detta område spelade 26 tuppar som
mest och slagsmålen mellan tupparna var omtalade.
Foto: Bengt Oldhammer.

grotta som är välbesökt av allmänheten. Mer än 20 rödlistade arter och signalarter är påträffade. Gott
om tjäder. En dag 1991 sågs 20 tjädrar under en vandring.
Utmärkande för Rövarberget är den stora mängden gamla träd, framför allt tallar. Många av dem
har brandskador i form av ljud. Några registrerade brandår är 1616, 1666, 1777, 1853 och 1930-31.
En stubbe har spår efter åtta olika bränder och med ett intervall av 44 år mellan bränderna. Tallar på
åtminstone 450 år förekommer. Mycket intressanta marker, men ingen säker lekplats hittades under
vårt korta besök. Mer tid på borde avsättas i området.
Säxberg
Skogen runt berget är hårt huggen vilket påverkat de tjäderspel som finns. När avverkningarna var
som mest omfattande noterades ett stort hönöverskott. Säxberg är ett av Mora kommuns mest artrika
och omväxlande berg med flera raviner. Antalet rödlistade arter och signalarter uppgår till åtminstone
30 stycken. Två tjäderspel har hittats, varav ett med fler än fem tuppar och ett med bara några få
tuppar. I ett landskapsperspektiv är Säxbergssluttningen bort mot Fux-Andersknallarna och Fungnäsheden ett av Mora kommuns mest spännande områden som på sikt kan bli värdefullt när lövet i
sluttningen blir äldre. Tjädern gillar att äta asplöv.
Fungnäsheden
Fungnäsheden i södra Mora är sedan mer än 30 år en välkänd lekplats för tjäder på Bergviks mark.
Där finns mer än 40 rödlistade arter och signalarter (Kirppu och Oldhammer 2010). Trots detta snitslade Korsnäs för avverkning på själva lekplatsen för några år sedan. Detta avstyrdes dessbättre sedan
ideella krafter slagit larm till Skogsstyrelsen. Den som trodde att lekplatsens kärnområde därmed var
räddat trodde fel. Helt nyligen har ett kalhygge tagits upp intill leken, vilket är ett solklart brott mot
FSC:s regler. Bergvik har med det nya hygget ytterligare försämrats tjäderns habitat i området. Varför
kan man undra? Hygget var helt onödigt och lekplatsen mer än känd. 9 april 2013 kunde vi med lätthet konstatera färska spår efter tjädrar på lekplatsen.
Historiken vid Fungnäsheden känner skogsbolagen till. Den kände Morafotografen och polisen Leif
Östergren har rikligen dokumenterat området i bildväg. Han hade som mest tjugosex (26) tuppar på
leken och de spelade på båda sidor om vägen och även på själva vägen. Det handlar alltså om en av
Sveriges absolut största kända tjäderlekar, bland annat beroende på de fantastiska omgivande skogar50

na som är (eller snarare var) optimala för tjäder. Hans bilder har publicerats på flera håll, bland annat
på omslaget till Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift nr 2 1983. Där har forskaren och jägmästaren
Torolf Winqvist beskrivit 100 tjäderlekar i Sverige. Av dessa var det bara 3 stycken som hade över
20 tuppar, däribland Fungnäsheden. Han konstaterar något mycket intressant om orsaken till detta:
”Stora områden av kringliggande skog är av samma utseende som spelskogen.” Just det. Ju större
areal av gammelskog det finns inom cirka 2 km radie runt lekplatsen desto fler tuppar samlas på den.
De två andra lekplatserna med över 20 tuppar bestod också av betydande areal gammelskog enligt
Winqvist. När han besökte Fungnäsheden blev han så imponerad att han lovade att han skulle rekommendera att lekplatsen blev skyddad, något som också blev fallet. Tills för några år sedan.
Det finns fortfarande planer på att hugga (en del har tyvärr huggits redan) värdefulla naturskogar i
områdets närhet. Det vore olyckligt då vi här har södra Moras största sammanhängande naturskogsområde väl samlat i närheten av reservatet Fux-Andersknallarna med flera fina tjädermiljöer och
lövbrännor. 9 april hade vi indikationer på ytterligare en lekplats söder om Fungnäs ner mot FuxAnders. Markägaren måste besinna sig och upphöra med vidare avverkning av dessa sista mycket
skyddsvärda naturskogar.
Norrsluttningen av Dyverdalen
Dyverdalen har huggits hårt sedan omarronderingen blev klar. Fortfarande finns i norrsluttningens
östra del skyddsvärd skog kvar. Vid ett besök 8 april konstaterades goda tjädermarker. Delvis urskogsartat. Mer gammeltall än man tror. All kvarvarande skog som är inritad i Länsstyrelsens databas
måste skyddas för framtiden. Området hänger samman med Näcksjövardens naturreservat.
Vallberget
Skog på kyrkans mark som delvis sargats av avverkning trots mycket hög skyddsklass. Kvarvarande
skog måste skyddas och utgör dessutom fina tjädermiljöer. Skyddsvärt naturskogsområde vid Bösjön
som hänger samman med Näcksjövardens reservat och Dyverdalens sydsluttning. Ypperliga marker
för tjäder.
Grotthöjden
Ett tjäderspel spolierades vid en tidigare avverkning på Bergviks mark i området (enligt muntlig uppgift till Oldhammer
från venjansbo på plats i det aktuella området). Hela storområdet vid Grotthöjden måste inventeras på tjäder mm. Reservatsförslag finns från Naturskyddsföreningen, men StoraEnso
har ändå planerat att hugga vissa delar trots förekomst av mer
än 30 rödlistade arter och signalarter (Oldhammer m.fl. 2010).
Grotthöjden har liksom många andra större sammanhängande
gammelskogsområden blivit naggat i kanten av skogsbruket.
Inga skogsområden med någon slags möjlighet till framtida
ekologisk funktionalitet får tydligen bli kvar, vilket är en tragisk utveckling när det finns så lite naturskog i Sverige.
Under vintern 2012-2013 avverkade StoraEnso delar av
Grotthöjden trots vetskapen om områdets höga naturvärden.
Tjäderspår sågs på den platsen under våren, men om det var
en lekplats som höggs är oklart då ingen inventering av tjäder
gjorts före avverkningen.
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Skogen på bilden i norrsluttningen av Dyverdalen består av intakt naturskog. Skogen på bilden ligger i norrsluttningen av Dyverdalen, sydväst om Dyversjön, och är avgränsad på kartan härintill som skyddsvärt område
med rosa färg. Det består ännu av intakt naturskog, även om hyggen äter sig in i sluttningen från väster. Området är mycket skyddsvärt då det hänger samman med reservatsmark i söder. Det är utmärkta och sammanhängande marker för tjäder ända ner mot Vallberget vid Bösjön. Foto: Bengt Oldhammer.

”I loppet av de siste tiårene, har bestånden av storfugl gått tillbake over hele artens utbredelsesområde.
Dålig reproduksjon og ökt dödlighet på grunn av direkte og indirekte effekter av habitatödeleggelse
antas å vare de viktigaste årsakerne till tillbakegangen. Av de undersökte leikerna var 28 (65%) utgått
på grunn av huggningar. De var fortsatt leik på 8 (19%) av lokalitetena, men 3 (37%) av disse var flyttet
mer enn 250 meter på grunn av huggningar. Andelen store leiker (>5 spillende tjurer) blandt de fortsatte
eksisterende synest å vare over halvert fra 66% i 1986 till 27% 2003. Andelen mindre leiker (2-4 spillende tjurer) lå på 31% i 1986 og 27% i 2003. Lokaliteter med solitert spill var ikke påvist i 1986, men
ble funnet på 7 (16%) av de 43 kontrollert leiklokalitetene i 2003” (Gregersen och Rustadbakken 2003).
Karta till vänster:
Norra delen av Mora och Orsa där det gjordes stickprov för att hitta lekplatser för tjäder. Det gröna är naturreservat, det röda är nyckelbiotoper av Skogsstyrelsen, det blå är bolagsnyckelbiotoper, lila är biotopskydd
och orange är naturvårdsavtal. Streckade områden är föremål för reservatsbildning. I verkligheten finns mer
skyddsvärd skog än kartan visar, och en del av det rosa är tyvärr avverkat, bland annat i Dyverdalens nordöstra del intill Anjosvardsreservatet och vid Eberget. En ELP, ekologisk landskapsplan, med en inventering av
återstående naturskogar utifrån senare års ökade kunskaper borde snarast göras i denna region. Landskapet
är fullständigt unikt för Sverige och södra delen av Skandinavien.
Flera av områdena som beskrivs i denna tjäderrapport återfinns i denna region och namnen på bergen och
områdena kan enkelt hittas av den som har den blå kartan nr 153 Älvho.
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Rättvik
Norra Rättviks ovanligt höga naturvärden har uppmärksammats i tre helt nyutgivna inventeringsrapporter (Hedgren 2012, Kirppu 2013, Wikars 2013). Att det fanns skyddsvärda naturskogar var i och
för sig känt genom exempelvis inventeringen av Gåsberget (Lundqvist 2000) och Sveaskogs ekopark
(Sveaskog 2007). Senare års inventeringar har emellertid visat att Oreskogen i norra Rättvik är ett av
de sista större naturskogslandskapen med tall som finns kvar i Sverige i detta klimatiska läge. Insikten
är lika alarmerande som glädjande.
”Ejheden-Gåsberget är sannolikt det område i Dalarna, och möjligen i hela landet, som idag har
störst möjligheter att bevara ett ekologiskt intakt landskap med tillhörande processer och arter i den
mellanboreala zonen. Den främsta orsaken till detta är storleken på de sammanhängande naturskogar som finns Den viktigaste enskilda åtgärden på både kort och lång sikt är att hindra ytterligare
reduktion av naturskogarna genom traditionellt kalhyggesbruk. Detta gäller även inom ekoparken.”
Detta skriver Wikars i sin rapport som bör läsas av alla med intresse för skog och då särskilt skogsbrukare som avverkar tallskogsmiljöer. Han varnar för att vi är på väg mot ett alltmer svartvitt landskap
med plantager kontra sparade områden, och presenterar andra bättre förslag. Även ekoparken anser
han har för hög andel areal för vanlig skogsproduktion, dels med tanke på de stora naturvärdena i
bestånden, dels också med tanke på hela landskapet i nordligaste delen av norra Rättvik.

Naturskog, skyddsvärd naturskog och kontinuitetsskog med gamla tallågor vid Brännvinsberget i norra Rättvik. Mer än 20 rödlistade arter och signalarter finns i området. Träden på bilden har många hundra år kvar
innan de en gång i framtiden kan ersätta dagens döda ved på backen. Innan dess måste skogen få brinna några
gånger och utvecklas fritt. Foto: Sebastian Kirppu.

54

Wikars synpunkter och förslag på restaurering, naturvårdsbränningar och huggningar med större
naturhänsyn i norra Rättviks tallnaturskogar väger in landskapets dynamik på ett sätt som aldrig sker
i skogsbrukets ekologiska landskapsplaner. Hans rapport är det bästa som skrivits om tallskog i detta
ämne. Texten är av stort generellt värde för alla som vill förstå något om tallskogens ekologi mer i
detalj. Skogsbrukets och Skogsstyrelsens schabloniserade och stelbenta förhållningssätt avslöjas som
precis så tokigt som det är. Förhoppningsvis kan hans rapport vidga vyerna hos dem som kört fast i
gamla hjulspår.
Det landskapsperspektiv Wikars presenterar har lika stor återkoppling på hans studieobjekt tallevande
skalbaggar som tjäder. Beställ rapporten gratis från Länsstyrelsen. Läs och lär. (2013:01 , Raggbock,
hotad skalbagge i Dalarna. Åtgärdsförslag i fyra skogslandskap)
De flesta större områden i de inventeringar som Wikars och Kirppu beskrivit besöktes av oss.
Söder Tansen
Område nummer 8 i Sebastian Kirppus (2013) inventering. Vi utgick från Tjäderåsen eftersom namnet berättar att där finns tjäder enligt gammalt. Efter en dags arbete på skidor i den blockiga terrängen
hittades en lekplats intill ett par myrar. Miljön är bästa tänkbara för tjäder och ligger i ett stort tallnaturskogsområde som är 1275 hektar och hyser över 20 signalarter och rödlistade arter.
Stora Tjädersjön
Område 19 i Sebastian Kirppus (2013) inventering. Det är
över 400 hektar stort. Vi sökte oss till området i första hand
på grund av namnen Stora och Lilla Tjädersjön. Detta visade sig åter vara ett bra exempel på att gamla namn på
topografiska kartan berättar om urgamla tjädermiljöer där
det ofta finns lekplatser. En stor tjäderlekplats kunde lokaliseras. Tack vare storleken på området kan det hysa en livskraftig population av tjäder. Är områdena för små och fragmenterade trivs inte tjädrarna, eftersom de är arealkrävande.
Övriga skyddsvärda områden norr om Stora Tjädersjön är
också viktiga att skydda, dvs nummer 17, 18 och 10.
Det har registrerats mer än 20 rödlistade arter och signalarter i området. Detta är naturligtvis ytterligare ett av många
exempel på hur bra tjädern fungerar som paraplyart. Förekomsten av gamla furor i området är mycket stort. Åldrar
på 250 år är inte ovanligt, och det finns även en del bjässar
som förmodligen är dubbelt så gamla. Imponerande naturskogsområde.
Brännvinsberget-Filingsåsen

Lekplatsmiljö i tallnaturskog vid Stora
Tjädersjön med rik förekomst av gamla
tallar. En del av ansenlig dimension och
hög ålder. Foto: Bengt Oldhammer.

Brännvinsberget är 830 hektar enligt Kirppus (2013) avgränsning. Vi fann en del spår efter tjäder,
däribland tjädertallar. Området upplevdes dock ur tjädersynpunkt som ganska fragmenterat med både
hyggen och ungskogar, vilket avspeglade sig i betydligt mindre spår efter tjäder än längre norrut i
kommunen. Område 15, 16 (Filingsåsen 427 hektar) och 11 är dock skyddsvärda och kan på sikt bli
mer värdefulla för tjäder, beroende på hur omgivande landskap sköts.
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Område 12-14
För små områden för att hysa en livskraftig tjäderstam, även om område 13 kan vara intressant, beroende på omgivande skogs utseende. Områdena ligger i ett fragmenterat landskap. Vangsjöklitten utgör
där ett paradexempel på en isolerad äldre naturskog i ett barrskogshav av ungskog och hyggen. Hyggena som tas upp i norra Rättvik är för stora och med för lite hänsyn, vilket även gäller Sveaskog.
Lill-Trollmossberget
Ett stort område med gammal naturskog som till stor del är blockigt. Detta område ligger delvis i ett
reservat och delvis i ekoparken. Delar av det utgörs dessutom av område 9 i Sebastian Kirppus (2013)
rapport. Vi såg tjäder på flera ställen, bland annat söder om Lill-Trollmossberget. En lekplats hittades på
ett helt annat ställe. Tallskogen är brandpräglad med ganska gott om gammal och färsk död ved. Dessutom finns ett stort inslag av vårtbjörk samt även asp. Angrepp av mindre märgborre stod för en del av
dynamiken i stavatallskogen. En lång rad rödlistade arter och signalarter är kända från området.
Med undantag av område 19 och 8, och områdena norr därom, utgör skogen vid Lill-Trollmossberget
en mycket fin tjädermiljö. Det som ska framhållas särskilt är att landskapet inte är helt fragmenterat och
sönderbyggt av vägar. Skogsbilvägar, hyggen och ungskogar är negativt i ett optimalt tjäderlandskap.
Sett i ett större perspektiv är de sammanhängande naturskogarna vid Trollmossbergen och Ejheden
unika för Dalarna och då självklart även för Rättviks kommun. Tittar man på den landskapsanalys som
gjorts av Angelstam och Andersson (2013) över Dalarna är Norra Rättvik och angränsande områden i
Orsa kommun Dalarnas största talltrakt, med undantag av ett område i Älvdalen samt Venjan i Mora.
Vårt förslag är att Ejhedens ekopark bör sluta med kalhyggen och sköta produktionsdelarna på ett annat
sätt. Det är inte mer hyggen som behövs i landskapet. Ett annat sätt att sköta skogen skulle också gynna
raggbocken som finns i denna del av Rättvik (Wikars 2013). En större inventering av tjäder i området vore
inte fel. Förmodligen ligger lekplatserna relativt tätt i detta område, kanske så tätt som två kilometer?
Lungsjöån
Under inventeringen fick vi uppgifter om att Bergvik planerar att inom kort avverka en stor del av
sitt äldre skogsinnehav i Lungsjöå-området. Det ligger i Rättvik, Falun och Leksands kommuner. I
en större tallskogstrakt har även en lekplats för tjäder snitslats för kalavverkning. Vid besök på platsen i den 80-100-åringa skogen sågs ett tiotal rödlistade arter och signalarter samt spår efter minst
fem tjädertuppar, troligen fler. I områdets närheten finns även raggbock. Avverkningsplanerna är ett
praktexempel på hur tjädern drabbas negativt på två sätt, dels avverkas lekplatsen, dels fragmenteras
och huggs den sista gamla skogen. Rådet som kan ges är att spara lekplatsen och omgivande skog,
åtminstone ett par, tre hundra hektar.

T.v. Stora
Tjädersjön där
vi hittade en
lekplats.
Mitten: Varglav på torraka med spår efter flera
bränder vid Lill-Trollmossberget. T. h. Miljöbild från
Lill-Trollmossberget. Foton: Bengt Oldhammer.
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Orsa
Värmderåsområdet
En lekplats med minst sju tuppar, troligen fler. Naturskog av högsta skyddsklass med mer än 50
rödlistade arter och signalarter. En ekologisk landskapsplanering ska utföras över ett större område
av Skogsstyrelsen åt markägaren Orsa besparingsskog. Tjäderns behov på landskapsnivå bör beaktas.
Skyddsvärda delar av området är avverkningshotade, även om hotet tills vidare tycks ha avvärjts av
Länsstyrelsen. Området som helhet gränsar till det levande landskapet i norra Rättvik (Kirppu 2013)
som är mycket skyddsvärt.

I ett större område vid Värmderåsen och bort mot Hästskotjärn finns inslag av gamla och stora tallar mellan
250-450 år. Flera av dem står idag ensamma på kalhyggen. Foto: Sebastian Kirppu.

Kajsberget/Bjurdammsberget
Högt klassat naturskogsområde med mer än 20 rödlistade arter och signalarter, varav flera med rik
förekomst. Ett riktigt fint gammelskogsområde av reservatsklass (Oldhammer 2001) som finns avgränsat i Länsstyrelsens databas. Ännu oskyddat. De stora bolagens som är FSC-certifierade i Sverige
redovisar sitt frivilliga skydd av värdefulla marker i Sverige på en egen hemsida med namnet skyddadskog.se. Detta område på Bergviks mark är inte inritat trots höga naturvärden, däremot är själva
bergbranten med tillhörande skog inritad.
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En lekplats hittades med ett mindre tjäderspel och det är uppenbart negativt påverkat av omgivande
hyggen, som i de flesta fall dock håller på att beskogas. Nordväst om området finns dessvärre ett stort
och flera tiotals år gammalt hygge som trots upprepade försök inte har någon föryngring som är godkänd enligt skogsvårdslagen, alltså en misslyckad föryngring. Det ligger i norrläge.
Stopån
Ett av Orsa kommuns finaste naturreservat med mycket höga naturvärden och många rödlistade arter.
En mindre tjäderlek i optimal miljö hittades.

Värdefull granskog i Stopåns dalgång där tjädrarna trivs. Foto: Bengt Oldhammer.
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Eberget
Mer än 30 rödlistade arter och signalarter i ett mer än tusen hektar stort naturskogsområde (Oldhammer 2001) som angränsar till Norra Mora Vildmark och Våmhuskölen. Intilliggande marker hyser
250-300-årig tallskog över stora arealer, omväxlande med myrar och bäckdrog. Ebergsområdet är
oskyddat och tyvärr delvis naggat i kanten i nordöstra delen där ett hygge helt i onödan togs upp för
några år sedan. Kvarvarande mark måste skyddas. Mycket fina tjädermarker i ett landskapsperspektiv
genom den stora variationen med tallskog, myr och fuktiga granstråk. En flock med 16 tjädertuppar
sågs 1999.
Två lekplatser hittades 8 april i urskogsartade miljöer, mindre än två kilometer från varandra. Hela
området borde taxeras på tjäder och jämföras med tätheterna i den brukade skogen. Ett angeläget
forskningsprojekt i detta landskap i Orsa/Mora som omfattar mer än 20 000 hektar naturskog. Rikligt
med varglav på torrakor. Sovgropar av tjäder i snön, släpspår av vingar och extremt rikligt med tjäderspillning under betade tallar samt även under många kjolgranar.
Koppången
Södra delarna med goda tjädermarker och månghundraåriga träd samt stråk med hänglavskog och
gran längs bäckarna och på andra ställen. Inga hyggen, endast öppningar med myrar och bäckar med
björk där dalripa och orre trivs. Eftersom området redan är skyddat och ligger inom Koppångens naturreservat redovisas ej lekplatsen som hittades. I norra delen trolig lekplats noterad.
Mösstallen
Område två mil norr om Orsa vid E45. Myrmosaik som är skyddsvärd på båda sidor av vägen i ett
flera kvadratkilometer stort område. Inga fler stora hyggen bör tas upp och alla partier med gammal

Hyggen går fram till kanten av Eberget, men branten och platån därovan är ej påverkade av det industrialiserade skogsbruket. Foto: Bengt Oldhammer.
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skog sparas. Flera tjädrar och gott om tjädertallar, bland annat sådana som medvetet verkar ha sparats. Landskapet borde planeras och de mest skyddsvärda delarna skyddas. Mycket av den intressanta
skogen står i myrmosaiken längs myrar, på små holmar och längs bäckar. Skog som egentligen inte
borde vara hotad av skogsbruket kan man tycka.
Metsoharja/Tjäderåsen
Namnen på topografiska kartan signalerar tjädermarker sedan lång tid tillbaka. Metso är det finska
namnet för tjäder. Väster om området finns fortfarande några fina tjädermarker genom reservat och
andra skydd och norra Gällsjön ska därvid främst nämnas (se översiktskartan). Området ligger längst
bort i nordvästra Orsa. Det är gammelskog med granar och tallar som når 300 år eller mer. Öster om
naturreservatet ligger mer skog som skyddats på senare tid, främst tall.
När Naturvårdsverket gjorde sin berömda urskogsinventering i Sverige i skiftet 1970-1980 larmade
Lantmäteriet i Mora som inte tyckte Norra Gällsjön skulle skyddas. Stor exkursion med ansvariga
blev följden. Det konstaterades att området höll måttet. Idag är det svårt att förstå hur objektet överhuvudtaget kunde ifrågasättas (muntliga uppgifter Rolf Lundqvist).
Vid en utflykt till området noterades 25 fågelarter, däribland talltita på tre ställen, tio sidensvans varav
även ungfåglar, 30 korsnäbbar, trast, 4 tjäder, orre, tofsmes, svartvit flugsnappare, ormvråk, duvhök,
och en plog med 20 tranor. Vidare sågs lunglav och skrovellav på många sälgar liksom knottrig
blåslav, skuggblåslav och rikligt med violettgrå tagellav. I ån längs norra reservatsgränsen växte
dvärgnäckros. Området är en riktig klenod och ligger så ostört man kan begära.
Lusboberget
I området har hörts spelande orre, ripa och tjäder samtidigt, samt vid annan tid på året även spelande
järpe. Idag finns bara någon eller några enstaka tuppar, men så är också omkringliggande marker
nästan helt förödda. Om 50-75 år är det mycket möjligt att antalet tjädrar i området kan öka. Hela
bergsplatån är en intakt naturskog. Delar av området är avverkningshotat trots förekomst av gammal
skog och rödlistade arter.
Tjåberget
Värdefulla skogar för tjäder finns på flera platser. Själva östsluttningen av berget består visserligen
till stor del av granskog, men det finns även mycket blandskog samt flera områden med tallskog i det
2000 hektar stora området, bland annat vid Bultbodberget och i närheten av Rovenlammsberg.
Torråsen/Rensjöområdet med omgivningar
Värdefullt och omväxlande naturskogslandskap med kontakt ända bort mot Tjåberget. Förekomst av
tjäder. Ej inventerat på lekplatser. En viss svaghet är att flera av naturskogarna är fragmenterade av
omkringliggande hyggen och ungskogar.
Norra Gäddsjön
Strax väster om och angränsande till Norra Gäddsjön finns ett åssystem med mycket fin naturskog
på. Det är ett småkuperat område med både torra tallåsar och sumpigare barrblandskogar samt fina
skogsbevuxna myrstråk däremellan. Torrträd av tall finns i stora mängder liksom gammeltallar. Beståndsåldern är mycket hög, närmare 200 år och överståndare med brandljud ses på flera platser. Liggande död ved är spridd som vindfällen, och äldre tallågor.Brandstubbar och högstubbar av både tall,
björk och asp finns. Arter: tallticka (NT) – hittas på ett flertal gammeltallar i området, talltagel – stora
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bålar finns på många platser, garnlav (NT) – jättelånga bålar på både tallar och granar, skinnlav – på
flera aspar i skogen, asphättemossa – asp, kortskaftad ärgspik – gammal högstubbe av tall, vågig
flarnlav (NT) – brandstubbe, reliktbock – på en överståndartall, jättetickmal – på fnösktickeangripen
björkhögstubbe.
Den här skogen bör klassas som nyckelbiotop och även skyddas från framtida avverkningsplaner
(uppgiftslämnare och inventerare Sebastian Kirppu). Vi hann inte ens ut i området förrän norra delen skulle avverkas, vilket dock stoppades. Precis vid gränsen avverkades äldre tall med brandljud.
Området är för litet för att hysa tjäderspel då omgivande marker är förödda och just nu har många
kalhyggen och ungskog. Nordöstra Orsa är annars ett bra landskap för tjäder med myrar, tjärnar och
åsar, bortsett från att det är mycket hyggen. Borde inventeras ytterligare innan allt är förstört.

Spår efter två bränder i denna avverkade tall vid Gäddsjön, precis norr om
det inritade området. Det är alltså en
naturskog som avverkats. Vid besöket i
april sågs även andra naturskogar som
snitslats för avverkning. Besparingsskogens marker är redan idag synnerligen hårt skövlade och fragmenterade.
Kvarvarande tallnaturskog borde inventeras eftersom besparingsskogen
uppenbarligen saknar såväl kunskap
som förståelse om den äldre tallskogens naturvärden.
Foto: Bengt Oldhammer.
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Förslag på fortsatt arbete
Den här inventeringen har genomförts på mycket begränsad tid på grund av begränsad ekonomi. Det
är vår förhoppning att kunna gå vidare med ytterligare inventering i särskilda trakter med mycket
sammanhängande naturskog, främst då talltrakter.
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30 års forskning i Norge och Finland
Tjäderforskaren Per Wegge skriver så här i ett mail till Bengt Oldhammer på frågan om
tjäderns tålighet för yngre skog:
”Vi har forsket på skogsfugl i mer enn 30 år i en statskog (Varald Statsskog) nær grensen
til Sverige øst for Kongsvinger i SØ Norge. Resultatene har vi nylig publisert vitenskapelig
og også rapportert i mer populærvitenskapelig form. Resultatene viser at tjader klarer seg
bedre i yngre skog enn det vi hadde ventet. Men det betyr ikke at gammelskogen ikke er
viktig! Dessverre har våre resultater blitt misforstått av skogsbruket, som nå mener at man
bare kan hogge vekk gammelskogen uten at dette er negativt for tjader. Selv om tjader kan
etablere leik (spelplats) i 40-60 år gammel kulturbestånd, så ser det ut til at disse leikene
blir små (sjelden mer enn 3-4 tiur). Vi vet ikke om dette kan ha negative konsekvenser,
genetisk eller på annat sett.
Sener års forskning i Finland (Miettinen och Sirkae) – basert på inventeringer av fågel på
landskapsnivå og skogsålder – viser samme resultat som vi har registrert på Varaldskogen. Det er enighet blant alle som arbeider med skogsfågel at selv om tjader også kan
bruke 40-50 år gammel kulturskog, så må denne skogen ikke være for tett, den bør være
flersjiktet, og det viktigste av alt: den må ha et godt utviklet feltsjikt av blåbærris.”
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Bilder

Tjäderns bästa lekplatser i Dalarna består av gammelskog med höga naturvärden. Där förekommer vanligen många andra
krävande och mindre vanliga växter och djur. Här är några av dem. Lavskrikan är en art som gillar olikåldrig naturskog
som får vara orörd. Där kan den leva i skydd för fiender som duvhök, och boet förläggas i någon risig gran i skyddat läge.
Lavskrikan hamstrar upp till 5000 byten i skogen på hösten för kommande vinter och vår. Dessutom kommer den ihåg
gömställena. Lavskrikan har liksom tjädern minskat starkt, mest troligt på grund av skogsbruket. Den häckar nämligen i
äldre barrskog. I Finland (ett land med lång statistik över fågeltrender) finns siffror på en 70-procentig minskning sedan
1940-talet, alltså i paritet med tjäderns minskning. Mannen på bilden är Sebastian Kirppu, här som naturguide vid Fulufjällets Naturum.
Övriga arter på bilderna nedan är tallticka och granticka. Foto: Anders Janols.
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Den marklevande svampen talltuvskivling eller “Hon-Shimeij”, Lyophyllum shimeij. Ätlig och en av läckerheterna på japanernas svampmeny. Den kostar upp till 8000 kronor kilot och har nyligen påvisats
växa i Sverige, något som även kontrollerats med molekylära arbetsmetoder.
För drygt tio år sedan kunde forskare visa att den svenska goliatmusseronen, Tricholoma nauseosum, är identisk med den japanska arten Tricholoma matsutake. Den lever med tall och är sällsynt i Japan,
men växer i våra tallskogar. Det är världens dyraste matsvamp som
kan betinga ett pris på 15 000 kr kilot. Intresset för svensk goliatmusseron har ökat enormt. Foto: Anders Janols.

Garnlav som förr var mycket vanlig men nu gått
tillbaka så starkt att den rödlistats. Växer i både
tall- och grannaturskog. Foto: Anders Janols.

Olivtalltagel liknar talltagel och man trodde tidigare att
det var olika arter. Trivs i gamla tallskogar.
Mycket sällsynt. Foto: Janolof Hermansson.

Violettgrå tagellav gillar granskog eller blandskog som
inte är för tätvuxen. Rödlistad och en bra indikatorart för
skyddsvärda miljöer, särskilt då den förekommer rikligt.
Foto: Janolof Hermansson.

Blå taggsvamp är rödlistad och växer främst i gamla
kontinuitetsskogar med tall.
Foto: Janolof Hermansson.

Rosentickan är en trevlig ticka som berättar om en skyddsvärde miljö. Den har minskat starkt. Undersidan är rosa
vilket gör det lätt att känna igen tickan som växer på gamla
granar som ligger på marken. Foto: Sebastian Kirppu.
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När tuvullens små gråa ax börjar mer frekvent observeras på myrarna, då vet man att hönorna är på ingående till leken
och hönveckan (observation Rönning). Under en kort och intensiv period på våren betas myrarnas tuvdunsknoppar nästan helt ner av tjädern på mindre myrar. De näringsrika axen är av stor betydelse för de äggläggande skogshönsen. Vissa
år är tuvdunet mycket vanligt förekommande och senare på säsongen blir de vita och kan i extremfall färga myrarna vita
som på bilden från norra Mora kommun. Foto: Bengt Oldhammer.

Tuvullsspillning. Foto: Bengt Oldhammer.
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Spåren efter en drake? Förr i tiden fanns många fabler om tjädern som drake eller hjulorm, berättat i bland annat Erik
Rosenbergs klassiker Uvberget och tjäderskogen. Nej, det här är spåren efter en tjädertupp som har landat. Spåren från
lekplatsen talar sitt tydliga språk. Det är dags för tjäderspel. Foto: Göran Rönning.
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Under midvintern visar tjädern genom välanpassat beteende hur den
hantera stäng kyla. Den dyker ned i
snötäcket om snön är tillräckligt djupt
och löst. Isoleringseffekten i dessa
snögrottor är påtaglig för att spara
energi under vinternatten. Ofta hittar
man stora spillningshögar i dessa hålrum. Det finns två typer av snögrottor som tjädern gör, dels den ovannämnda och en annan där tjädern
gör en fördjupning i den lösa snön
och sjunker ned till skuldrorna, som
också ger en energibesparing. Enligt
hönsfågelforskaren
Semenov-Tian
Shanski måste snödjupet vara minst
50 cm för en tupp och ca 40 cm för
en höna för att snögrottan skall vara
funktionsduglig.

Nedhängande tallgrenar från gammeltallarna, söker
tjädern ofta upp vintertid för att beta dess barr.
Samtliga foton på sidan: Göran Rönning.
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Tjädermiljö intill myr vid Lill-Trollmossberget.
Foto: Bengt Oldhammer.

Flerhundraårig grov tall vid Stora Tjädersjön.
Foto: Bengt Oldhammer.

Tjädern betar gärna särskilda tallar med näringsrika
barr. De kallas tjädertallar. Här ett ovanligt vackert träd
i Vildmarksriket i ett avverkningshotat område på Bergviks mark.
Foto: Bengt Oldhammer.

Grov torraka av tall vid Bengtsarvet. Hundratals torrakor finns i området som borde skyddas som reservat i
de centrala delarna.
Foto: Bengt Oldhammer.
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Att blåbär utgör ett viktigt näringsunderlag för tjädern visar sig bl.a. i den speciella spillningen som tjädern avger på
sensommaren efter konsumtion av stora
mängder blåbär. Denna typ av spillning
har man svårt att föreställa sig verkligen
kommer från tjädern, men så är fallet i
goda tjädermarker med rikligt förekomst
av blåbär. Tyvärr minskar mängden blåbär på grund av skogsbruket.
Foto: Göran Rönning.

Blåbäret är viktigt för tjädern ur flera
aspekter. Den äter under flera månaders tid, från maj till september, mycket blad, knoppar och blåbär när det
mognat. Tjädern uppsöker aktivt bra
blåbärsmarker. Detta är ofta särskilda
”sommarvisten”, till skillnad från ”vintervistena” med tallbarr. För kycklingarnas första veckor är det livsavgörande
att det finns mycket larver eftersom de
mest äter animalisk föda denna tid. Blåbärsfältmätarens larver är då något av
stapelföda, men det finns många andra
larver som lever på blåbär. Mer än 300
fjärilsarter har blåbär och odon som
värdväxter. I nästa rödlista finns flera
blåbärslevande fjärilar som kandidater,
arter som tidigare varit talrika i blåbärsmarkerna. Allmän blåbärsfältmätare
Antephria caesiata, kan förekomma i
väldiga mängder i normal luckig bondskog och i naturskogar, men har minskat
starkt.
Foto: Ragnar Nyberg.
Dagens svenska skogsbruk påverkar markfloran på olika sätt. Vid avverkning minskar blåbären mest, medan lingonen är
mer känsliga för harvning och plöjning av skogsmarken. I debatten om den biologiska mångfalden i Sveriges skogar har
fokus ofta legat på sällsynta arter, medan de vanligt förekommande fått mindre uppmärksamhet.
”Men antagligen har vanliga arter som blåbär en mycket större betydelse för mångfalden”, säger växtekologen Johan
Bergstedt som doktorerat i ämnet vid Linköpings universitet.
”Många andra växter och djur är beroende av dessa vanliga arter. Förändringar i deras utbredning får därför större konsekvenser än om någon enstaka sällsynt art försvinner”, säger han.
Finlands främste tjäderforskare Harto Lindén skrev redan 2000 följande (i Viltforskningsspalten, jägaren nr 49 (3)):
”Det är ett bistert faktum att mängden blåbärrsris i vårt land har minskat till hälften på ungefär femtio år. Visst finns det
blåbär nästan över allt men de heltäckande ”tjädervänliga” mattorna börjar vara bristvara, Vilket betyder att det är svårare för ungarna att hitta föda. De måste röra sig mera och allt oftare utan skydd. Och rovdjuren har lärt sig att invänta
sin lunch i utkanten av de krympande blåbärsmattorna.
När ett bestånd avverkas förändras botten- och fältskiktet och successionen börjar från början, men kanske inte riktigt
som i en naturskog. Förnyelsen föregås av markberedning och närings, värme- och fuktighetsförhållandena förändras
med en gång. Det är mer än sannolikt att det odlade beståndet inte får ett likadant fältskikt som det hade. I skogarna i
vårt land verkar det vara så att man inte tål någon fukt alls och försumpning är ett fult ord. Ändå kunde litet vatten, litet
försumpning rädda blåbäret, tjäderungarna och det naturliga ekosystemet.”
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Tretåig hackspett finns ofta på lekplatser och kan även häcka där.
Boet övertas av småfåglar och ej sällan sparvuggla som gillar miljön.
Foto: Sebastian Kirppu.

Gammal tallskog där tjäder och
raggbock trivs. Sådana här miljöer blir allt ovanligare.
Foto: Sebastian Kirppu.
Tjäderhönans bo är en enkel grop i marken med ibland
tät undervegetation omkring. Tjäderboet ligger aldrig på
samma plats år från år. Predationen på tjäderäggen är
mycket stor och de flesta tjädrar dör innan äggen kläckts.
Tjäderhönan täcker inte över sina ägg vid kortare utflykter,
trots att äggen är dåligt kamouflerade. Hon litar i stället
på sin egen kamouflagedräkt och trycker hårt. Äggplundringen har ökat kraftigt under de senaste decennierna. På
grund av det industrialiserade skogsbrukets metoder har
antalet äggkullar som spolieras gradvis ökat av flera orsaker. Antalet kycklingar som överlever har gradvis minskat
(källor:Storras,Wegge,Moss,Kurki).
Foto: Ingegerd Kaptens.
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Avverkningsanmält i norra Rättvik bara sista dryga tio åren, 1998-2012. Vad blir kvar? Hur drabbar detta tjädern? Slutsatsen är utan tvekan att de sista skyddsvärda naturskogar som finns kvar inte får avverkas. Avverkningsanmälningar är svarta områden och faktiskt avverkade är blå.
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Officiellt skyddad skog nedan fjällnära skog enligt SCB och Naturvårdsverket. Den visar att södra och mellersta Dalarnas kommuner har en procent skyddad skog. Övriga kommuner har två procent, Mora och Orsa undantaget. Dock
ligger den skyddade skogen i dessa två kommuner mestadels i höjdlägen med låg tillväxt. För att nå upp till forskarnas rekommendationer om 20 procent skyddad skog fattas alltså mellan 19 och 16 procent i Dalarna, om man inte
räknar med den frivilligt skyddade skogen.
Den frivilligt skyddade skogen är svår att få grepp om, och har dessutom inte ett långsiktigt skydd. Allt som sparas
är dock mycket viktigt för att rädda mångfalden och tjäderns landskap. Av kartan framgår att arealen skyddad skog
i Dalarnas grannlän är ännu lägre, varför de återstående skyddsvärda naturskogarna i Dalarna framstår som extra
viktiga att slå vakt om.
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Skogsordlista med kommentarer
En skog är ett ekosystem, alltså hela miljön inklusive alla levande och icke levande delar. Allt samverkar
där på ett synnerligen komplext sätt, och våra kunskaper om detta är minst sagt rudimentära. Ett större
skogsområde med flera barr- och lövträd kan innehålla mer än 8000 arter och reduceras till 2000 vid avverkning (beräknat av Bengt Ehnström på 1970-talet). I Bialowieza mellan Polen och Vitryssland finns 12
000 olika arter, men man tror att det kan finnas så mycket som 20 000 arter.
I denna rapport citeras olika källor mer än 50 år tillbaka i tiden. Ordet skog används på många olika sätt av
flera generationer tjäderforskare, ofta med terminologi lånad från skogsbruket. Pratar vi samma språk och
menar vi samma sak?
Naturskog: Vanligen avses en äldre skog som är uppkommen genom naturlig föryngring, men även en ung
lövbränna är en naturskog. Ofta är skogen olikåldrig med inslag av döende träd, lågor och stubbar. Innehåller nästan alltid rödlistade arter och är synligen påverkad av brand. Ibland används begreppen primär och
sekundär naturskog beroende på hur marken nyttjats. Lövskog på ett hygge kan i princip utvecklas till en
värdefull miljö på sikt, en sekundär naturskog. Även en blädad och dimensionshuggen skog kan vara naturskog. Naturskog kallas ofta gammelskog.
Skyddsvärd naturskog: Ett begrepp som bör användas i högre utsträckning och som härmed myntas. Det
handlar om naturskog som inte borde huggas då den omfattar så liten areal i Sverige. Rent vetenskapligt går
dessa skyddsvärda naturskogar att avgränsa beroende på skogliga strukturer, arter och konnektivitet med
liknande områden i närheten. Skyddsvärda naturskogar skyddas inte på grund av alliansregeringens politik,
överenskommelsen i Nagoya till trots. Den skyddas inte heller frivilligt av skogsbruket, alla vackra ord och
ambitioner till trots. Begreppet innefattar i princip det som Skogsstyrelsen kallar nyckelbiotop, naturvärde
och kontinuitetsskog. Dock tar dessa avgränsningar i stort sett aldrig hänsyn till landskapsperspektivet som
behövs för att de naturliga processerna ska fungera, även om en del bolag i viss mån börjat tänka mer i de
banorna.
Urskog: En av människan opåverkad skog uppkommen genom naturlig föryngring på opåverkad mark. Urskogar är mycket sällsynta, särskilt på tallmark. De är något vanligare på granmark och i fjällbjörkskogen,
samt så finns yngre urskogar vid landhöjningskusterna. Vad som är urskog beror på hur hårt man ska tolka
definitionen. Det har hävdats att om det finns om så bara en enda vedstubbe så är det inte urskog, men det
är att gå för långt. Funktionellt kan en urskog och gammal naturskog (glest blädad eller dimensionshuggen)
ibland vara nästan jämbördiga, men en urskog kan så gott som alltid urskiljas. En urskog har gott om gamla
och döda träd, rödlistade arter av ofta krävande slag och fungerande naturliga processer.
Med begreppet urskog delade skogsbruket i praktiken upp skogslandskapet i urskog och kulturskog. Är en
skog brukad kan man ju fortsätta bruka den.
De flesta människor kopplar ihop en urskog med en trolsk skog med gamla träd. Ordet är populärt i media.
Ordet används alltså på minst två sätt, dels enligt en vetenskaplig definition myntad för mer än 100 år sedan,
dels enligt en folklig uppfattning.
Urskogsartad skog: En skog som liknar en urskog men är mer påverkad. De flesta kan inte se skillnad på
en urskog och urskogsartad skog. Egentligen ett bra och korrekt begrepp, men det används sällan då ordet
dels är krångligt, dels inte kan begripas av allmänheten på ett lätt sätt.
Plantage: Dagens skogsbrukade (snarare skogsmissbrukade) skogar förtjänar inte namnet skog. Plantager
är ett bättre och mer korrekt begrepp. Synonymer är kulturskog, produktionsskog, industriskog, virkeså78

ker, och monokultur. Vanligen avses en starkt omvandlad skog där de naturliga processerna i stort sett är
obefintliga. Det finns olika benämningar på dagens ensartade och artfattiga skogar som ska producera virke,
massa och flis. Med skogsbrukets vokabulär (huggningsklasser) får man efter mekanisk markberedning och
plantering en ungskog, därefter gallringsskog vid 20-30 års ålder och slutligen avverkningsmogen skog,
en metafor hämtad från jordbruket där sädesaxen blir mogna. Vanligare är begreppet slutavverkningsskog.
I Sveriges Nationalatlas om Skogen har exempelvis hela den fjällnära skogen klassats som slutavverkningsskog, vilket inte främst är upprörande utan avslöjande hur mekaniskt skogsbruket ser på ekosystemet skog.
Skogsbrukets begrepp bör inte användas av biologer och ekologer. En slutavverkningsskog kan vara 60 år
i södra Sverige och 100 i norr, lägre när industrin har ont om virke! Träd som får växa ifred från yxor och
sågar blir ofta flera hundra år. Tallen kan bli 500-800 år.
Medelålders skog: Används slarvigt av tjäderforskare. Eftersom skogsbruket idag kalavverkar skog som
är 60-90 år är alltså en medelåders skog 30 till 45 år. Det bör påpekas att allt över 60 år i skogliga beståndsregister kan vara olikåldrig naturskog. Åldern avser medelålder och finns mycket inväxande gran så blir
medelåldern låg. En medelålders skog ur biologisk synpunkt är ofta flera hundra år gammal, men då avses
förstås endast de levande träden. Själva skogen kan vara tusentals år gammal och i princip aldrig ha varit
kal, alltså en kontinuitetsskog.
Gammelskog: I regel menas skog över 120 år, plusminus 20-40 år. Ordet används lite slarvigt, men vanligen avses äldre skog (vilket även det är svårtolkat beroende på om man är biolog eller skogsbrukare) som
hyser rödlistade arter som exempelvis tretåig hackspett. Gammelskog är synonymt med naturskog.
Bondskog: Ej sällan brukas den extensivt med selektiv avverkning. Många av bondskogarna försvinner
(och har redan försvunnit) på grund av omarronderingar i Dalarna, där slutresultatet ofta blir större brukningsenheter och kalhyggesbruk med ytterligare utarmat skoglandskap. Ett alternativ är avverkning med
den så kallade naturkulturmetoden.
Blädningsskog: Avverkning av enstaka träd eller grupper av träd, vilket ger en olikåldrig skog. Blädning
var vanligt förekommande i början av 1900-talet.
Dimensionsavverkning: Avverkning av grövre träd i vissa dimensioner.
Bestånd: En skogsbruksterm som avser ett enhetligt skogsområde, t ex en ungskog eller en planterad skog.
I naturskogslandskapet flyter allt samman och det finns inga bestånd. Biologer bör därför om möjligt undvika begreppet. I ett av skogsbruket fragmenterat landskap med olika bestånd finns ännu små välavgränsade
partier med naturskog, ej sällan nyckelbiotoper eller kontinuitetsskogar. I ett naturskogslandskap fungerar
inte nyckelbiotopskonceptet eftersom det inte finns några fasta gränser i tid och rum.
(I Norge skiljer man ofta på skyddsvärdet i följande fallande skala: 1.Urskog, 2.Urskogsliknande skog, 3.
Gammal naturskog, 4. Naturskog och 6. Kulturskog (som är helt omvandlad av människan). Bedömningen
grundas på mängden död ved och gamla träd samt hur de naturliga processerna fungerar liksom förekomsten
av olika arter).
Nyckelbiotop: Skyddsvärd skogsmiljö enligt Skogsstyrelsens definition. Får enligt reglerna inte avverkas
av miljöcertifierade företag.
Naturvärde: Skyddsvärd skogsmiljö enligt Skogsstyrelsen, dock inte lika högt klassad som en nyckelbiotop.
Rödlistad art: Arter som finns på en rödlista bedömd efter internationella kriterier. Kallas ofta hotade arter,
men avser då egentligen bara rödlistekategorierna CR (Akut hotad), EN (Starkt hotad) och VU (sårbar).
Dessutom finns missgynnade arter NT (Nära hotad).
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Nyckelart: Art som har stor betydelse för andra arters överlevnad.
Paraplyart: Där det finns en paraplyart kan man räkna med att det finns många andra skyddsvärda arter.
Signalart: Skogsstyrelsens definition på art som indikerar en skyddsvärd miljö.
Indikatorart: En art som indikerar någonting i miljön. Ofta avses samma sak som signalart.
Flaggskeppsart: Flagship species på engelska. Kallas ibland också symbolart, alltså en art som symboliserar något särskilt skyddsvärt och gör det på ett bra sätt.
Ansvarsart: Internationellt sällsynt art som Sverige har stort ansvar för. De kan vara ganska vanliga i Sverige men desto ovanligare i andra länder i Europa.

”Skogshönsen är viktiga indikatorer på värdefulla miljöer och genom att bevara skogshönsens habitat bevaras också många andra arter (Storch 2000). De flesta skogshönsarterna har speciella habitatkrav, och är t.ex specialiserade på ett speciellt stadium i
skogens succession. Därför är de känsliga för habitatförändringar.
Tjädern föredrar skog som är över 70 år och helst över 90 år. Denna typ av skog försvinner i och med det moderna skogsbruket. Även Borchtchevski m.fl. (2003) visade i
en jämförelse mellan ett reservat med gammal skog och avverkad skog utanför reservatsgränsen, att tjädern hade störst populationsstorlek i den gamla skogen... Fragmenteringen av gammal skog som leder till minskad häckningsframgång på grund av
predation tror Kurki m. fl. (2000) är orsaken till att skogshönspopulationen i bland
annat Finland har minskat i slutet av 1900-talet (Kurki m.fl. 2000). Globalt tycks det
största hotet mot skogshönsen (alla 18 arter) vara försämrad habitatkvalitet samt förlust av habitat och fragmentering.”
Detta skriver Camilla Nyberg (2009) vid Uppsala universitet i rapporten ”Påverkan
på populationsstorleken hos skogshöns ( Tetraoninae)”. En studie med bra summering
över läget av Angelstam (2004) stödjer bilden. Samma slutsatser drar vi efter sammanställningen av denna rapport, som kan summeras enligt följande:
Tjädertupparna behöver minst 70-åriga tallar för att grenarna ska tåla tyngden av dem
då de äter tallbarr. Helst ska träden vara äldre. En viktig fråga är hur de 70-åriga framtida plantagerna kommer att se ut? De kommer inte att vara lika olikåldriga och varierade som dagens 70-åriga skogar, vilka ofta hyser inslag av bland annat äldre träd.
Markberedning och täta skogar fortsätter att minska mängden blåbär och den vardagliga och generella naturhänsynen är undermålig. Dessutom är trenden att slutavverkningsåldern är på väg ner mot 60 år! Merparten av de få reservat som finns ligger som
öar i landskapet. Knappast någon markägare tillämpar ekologisk landskapsplanering
där större arealer äldre skog bevaras funktionellt för tjädern. Tvärtom reduceras nu de
sista äldre skogarna snabbt och lekplatser huggs på löpande band. De negativa pusselbitarna för tjädertupparna och deras lekmiljöer är många. För många. Hur ska det gå?
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Tjäderns betydelse har varit stor i Sverige under långa tider. Den finns avbildad på några vikingatida runstenar i
Haninge i Stockholm. Dessutom finns mycket äldre avbildningar på hällar. Hällristningar med tjädrar avbildade
finns nästan bara i Medbo i Brastad socken, norr om Göteborg. Där har hittats cirka tio stycken, bland annat
denna med tjädrar i en tall (gissningsvis). Hällristningshällarna är från bronsåldern och de med tjädrar troligen
från yngre bronsålder cirka 1000-500 före vår tideräkning (gissningvis cirka 800-700 f.v.t.). Bilden publiceras
med tillstånd av arkeolog Tommy U Andersson, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Tjädern, leken och landskapet
Tjädern är en av skogens mest karismatiska fåglar och Europas största hönsfågel. Litteraturen om
dess kulturhistoria är riklig, inte minst när det gäller tjäderns jakt- och saluvärde. I Haninge kommun
(där Tyresta nationalpark ligger) finns flera för Sverige unika runstenar prydda med en ståtliga tjädertupp, vittnande om fågelns höga status. Motivet är dock kanske (?) baserat på tuppen Gullinkambe
som satt högst upp i toppen av världsträdet Yggdrasil. Notabelt är att tjädern långt dessförinnan
avbildades på hällristningar i sydvästra Sverige.
Senmedeltida läkeböcker berättar om att tjädergalla i viss blandning hjälpte mot ögonåkommer, tjäderhjärna mot huvudvärk och tjäderhjärta skyddade mot allt från trolldom till återställd äktenskaplig
sämja. Tjäderfjädrar i bädden var till hjälp för en ofruktsam kvinna. Enligt Stockholms stads skottebok kostade en tjäderhane ett öre 1472, lika mycket som två orrar eller sex järpar. Olaus Magnus
avbildade tjädern 1539 och trodde felaktigt att det var en asätande rovfågel.
Tjäderns namn är ljudhärmande, onomatopoetiskt, med syftning på spellätet. Detta märks ofta särskilt tydligt i dialektala namn från Dalarna.
Men den här rapporten handlar inte om allt detta. I fokus står istället tjäderns landskap. Lekplatser
som inventerats i Rättvik, Orsa och Mora 2013 visar att gamla och länge nyttjade lekområden är
skyddsvärda och därför inte får avverkas. På sådana ställen fungerar tjädern som en paraplyart, vilket betyder att miljön hyser många andra skyddsvärda växter och djur.
Inventeringsrapporten beskriver inledningsvis landskapets förändring under 1900-talet och hur det
påverkat tjädern. Ett ingående avsnitt tar upp tallskogens ekologi.
Enligt senaste populationsuppskattningen kan man dra slutsatsen att det idag finns 1,5 miljoner
färre tjädrar i Sverige än för ungefär hundra år sedan. Nedgången började på allvar med det industrialiserade skogsbruket.
Det viktigaste för tjädern är att bevara de gamla lekplatserna och dessutom erbjuda ett attraktivt
tjäderlandskap med så lite kalhyggen som möjligt. I den här inventeringen pekas några större naturskogar ut som särskilt skyddsvärda.

