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Sammanfattning
Denna rapport är en redovisning av LONA-projektet ”Tjäderskogar och orrmyrar - ett
landskapsperspektiv på Nordskånes skogsbygd”. Projektet har varit ett samarbete mellan
Hässleholms och Örkelljunga kommuner.
Skogshönsen tjädern och orren i Skåne har sedan arternas ”kronår” under 1930-/40-talen visat upp
en ganska tydlig negativ beståndsutveckling. Variationer har givetvis förekommit och rävskabbens
härjningar under vissa perioder förde med sig att skogshönsen på många håll lyckades bättre med
föryngringarna.
Tjäderns beroende av blåbärsrika, oftast talldominerade marker har framhävts i olika sammanhang
och orrens förkärlek för öppna miljöer som hedar och myrkomplex är också välkänt. Den
landskapsförändring som skett under 1900-talet i norra Skåne kan mycket förenklat sammanfattas i
att mer ljusinsläppande tall- och blandskogar har förbytts till mörkare granskogar. Detta har fört
med sig att de förr bärrisrika fältskikten har decimerats och på många håll försvunnit. Dessutom
kom de under 1800-talet i västra Götaland rikligt förekommande områdena med ljunghedar och
övrig halvöppen mark att allteftersom beskogas med tätslutna trädbestånd.
Räv, grävling, mård, vildsvin, kråkfågel och hök är predatorer som på olika sätt påverkar
skogshönsstammarna. Trakthyggesbrukets införande lär i sammanhanget starkt ha ökat
predatortrycket på skogshönsens ägg och kycklingar i och med att räv, grävling och kråkfåglar på
ett nytt sätt ”leddes” djupare in i skogarna.
Skogshönsens beståndsutveckling skildras i rapporten genom korta hänvisningar till de
fågelinventeringar som berört Skåne. Orren är den mer lättinventerade av de två skogshönsen och
den s k högmosseinventeringen ger intressanta fakta om orrbeståndet på 39 skånska högmossar
under de två inventeringstillfällena 1977/78 och 2006. En ideellt utförd skogshönsinventering i
SkOF:s regi gjordes 2002, omfattande stora delar av Skåne. Om man nyttjar de uppgifter som
framkommit på dessa eller på andra sätt (atlasinventeringarna, lokala inventeringar), måste man
konstatera att både orrens och tjäderns situation i Skåne sen en längre tid varit klart vacklande.
I ett försök att inhämta ny kunskap och fler idéer kring skogshönsens situation i södra delarna av
landet skickade vi ut en enkät till länsstyrelser, skogsstyrelser och ideella föreningar. Vi frågade i
början av 2014 efter förslag på insatser som kunde/borde göras för skogshönsens bästa.
En tjäderdag med kunniga, sörmländska kursledare avhölls under april månad 2014. Markägare,
tjänstemän och ideella skådare sammanstrålade både på skolbänken och ute i tjäderskogen. Idén
med att försöka nå ut till skogens, skogshönsens olika ”aktörer” med både väl paketerad kunskap
och med smittande inspiration visade sig vara en lyckad satsning.
I rapporten finns ett längre, något brokigt kapitel om Åtgärdsförslag för att gynna skogshönsen.
En kartläggning av ett landskaps ”tjädervänlighet” kan göras genom satellittolkning, medan
upprepningsbara inventeringar av skogshönsbestånden måste göras från marken. Både övergripande
och mer detaljrika förslag på åtgärder har lyfts fram. Olika skyddsformer tas dessutom upp vilka
kan komma till användning tillsammans med andra styrmedel i dessa sammanhang.
Skogshönsens marker i norra Skåne har förändrats på olika genomgripande sätt under sistvarande
sekel. Fortfarande finns det ganska betydande arealer med förhållandevis goda tjäder- och
orrmiljöer kvar i landskapet, men det känns samtidigt högt på tiden att välriktade, långsiktiga
satsningar startas upp om de starkt decimerade fågelbestånden ska kunna räddas in i framtiden.

Problembeskrivning
Skogs- och myrmarkerna i norra Skåne är miljöer som är viktiga för åtskilliga växt- och djurarters
överlevnad. Till dem hör våra största skogshöns, tjädern och orren, men även skogsväxter som
knärot, linnea och flera pyrolaarter.
Arbetsnamnet ”Tjäderskogar och orrmyrar” ger en tydlig fingervisning om att detta projekt till
stora delar handlar om hur just skogshönsen klarar sig i vårt nutida natursamhälle. Det finns på
många håll fortfarande kvar bevarandevärda miljöer på och kring våra utspridda myrkomplex, men
samtidigt måste man konstatera att dessa naturmiljöer ofta starkt förändrats under 1900-talets gång.
Begränsar man sig till tjädern och orren måste man konstatera att dessa fågelarter knappast rosat
marknaden i norra Skånes skogsbygder under det senaste halvseklet. Tendensen har varit ganska
entydigt negativ.

Myrarnas mosseplan har under 1900-talets gång på många håll växt igen med tallar och
björkinslag. Ett långvarigt kvävenedfall är tillsammans med dikningar bidragande orsaker till detta.
Skogsmarkerna i anslutning till de utbredda myrkomplexen har ofta förvandlats från talldominerad
utmarksskog till täta, vegetationsfattiga granskogar. De under förra delen av 1900-talet luckiga,
gläntrika skogsbetena växte antingen igen till allt mer slutna skogsmarker eller så omvandlades de
till jämnåldriga kulturskogar. Även småjordbruken kom att starkt förändras som en följd av de
förståeliga kraven på ökad lönsamhet. På sina håll igenplanterades de gamla tegarna.
Detta projektarbete vill ”puffa” för att det måste finnas möjlighet att påverka och förändra de ur
naturvårdssynvinkel starkt negativa utvecklingstrenderna. Men om man aktivt vill arbeta för
skogshönsens och tillhörande naturmiljöers fortlevnad måste man inrikta sig på ett långvarigt
engagemang. Naturmiljöer som starkt förändrats eller försvunnit pga att nya vindar sen länge blåst
inom jord- och skogsbruket kan givetvis inte återskapas i en handvändning.

Den viktigaste framtida aktören och nyckelpersonen när tjädern och orren kommer på tapeten är
utan tvekan markägaren och dennes vilja eller icke-vilja till engagemang i arbetet med
skogshönsens livsmiljöer.
I sammanhanget måste man dock också lyfta fram att predatorsituationen starkt tycks ha bidragit
till att tjädern och orren på många håll hamnat i sitt nuvarande prekära läge. Generalister i form av
räv, vildsvin och kråkfågel bidrar tillsammans med mård och hök till detta. Räven och kråkfågeln
kom att lockas ut till de sorkrika, gräsbeväxta kalhyggena, i vars kanter skogshönsen gärna lägger
sina bon.
En viktig åtgärd för att vända den negativa trenden är alltså den att försöka återskapa ett reellt
intresse för både tjädern och orren. Ett vitaliserande samarbete mellan markägare, jägare, ideella
naturvårdare och olika myndigheter är ett viktigt steg i denna process.

Projektbeskrivning
Arbetet med detta LONA-projekt (Lokala naturvårdssatsningen) har inrymt olika delmoment
utspridda över tid.
Den 4 april 2014 anordnades en tjäderkursdag. De tjäderkunniga ornitologerna Hans Svensson
och Jan-Eric Hägerroth från Sörmland höll på ett trevligt sätt både i förmiddagens allsidiga
presentation av arten tjäder (i Röke församlingshem, Hässleholms kn), liksom i eftermiddagens
fältpass uppe i skogarna runt Skånes Fagerhult (Örkelljunga kn). Ett drygt 25-tal personer mötte
upp, varvid nära hälften bestod av markägare (bilaga 1).
Genom att skicka ut ett tiotal enkätfrågor om tjäderns och orrens situation till myndighetspersoner
inom länsstyrelser och skogsstyrelsedistrikt, liksom till ideella föreningar, fick vi tillbaks en rik
uppsättning med intressanta svarsmail. Dessa svar har gett oss flera olika uppslag och idéer att
arbeta vidare med. I bilaga 2 redovisas samtliga enkätsvar.
Fältbesök har gjorts till flera myrar belägna i Skåne som Långalts myr, Fäje myr (Röke) och
Djurholmen, men även i form av längre resor till de stora småländska myrkomplexen Taglamyren,
Horsnäsamossen och Årshultsmyren. Bortröjningar av mosseplanens småtallar (björkar) över stora
arealer har därvid studerats på plats. Flertalet av mossarna ingår i ett EU-finansierat Life-projekt.
Efter ovanstående kunskapsuppbyggnad har arbetet med detta LONA-projekt därefter resulterat i
denna rapport med framtagandet av olika förslag på insatser och åtgärder för att om möjligt lyfta
fram den skånska, smått bortglömda, populationen med tjäder och orre.
Inom projektets ram har även ett flertal möten genomförts. Några av träffarna bestod av
sammanträffanden med Skogsstyrelsen i Hässleholm, med Skånes Ornitologiska Förenings
(SkOF:s) skogshönsgrupp och med Tord Andersson på Söderåsens miljöförbund. Kvällsträffar för
allmänheten, av informativ karaktär, har dessutom hållits i Lund (SkOF), Hässleholm (GBF) och
Svalöv (Naturskyddsföreningen).

Landskapsperspektiv
Ett projekt som behandlar skogshönsen tjäder och orre måste på något vis lyfta fram begreppet
landskapsperspektiv i förgrunden. Detta är inte minst viktigt när studiet berör fågelarter som för sin
överlevnad är beroende av förhållandevis stora landområden, bestående av skilda skogs- och
myrmarker. Tanken bakom projektet är att just försöka ta ett landskapsperspektiv på norra Skåne, att
försöka se denna natur med hjälp av tjäderns och orrens ögon.
Uppmärksammandet och betydelsen av större sammanhängande naturområden, som i olika
omfattning kan kallas tjädervänliga respektive orrvänliga, är viktiga i sammanhanget.
Talldominerade och fältskiktsrika skogar och myrkanter är viktiga för tjädern, liksom olika öppna
marker är det för orren.
I södra Sverige har utvecklingen över tid gått dit hän att fd betade utmarksskogar på många håll

överförts till monokulturer i form av granskogar. Man kan dessutom konstatera att andelen tallskog
på många håll i norra Skåne minskat alltmer under senare decennier. Denna omföring av öppnare,
ibland talldominerade skogar till mer slutna, grandominerade sådana har därigenom också medfört
att fältskikten i skogarna till stora delar förvandlats och inte sällan ”helt försvunnit”.
Tjädern brukar ofta betraktas som en paraplyart, på så vis att förekomsten av denna fågel oftast
också signalerar att ett flertal andra djur- och växtarter trivs i dessa miljöer.

Naturtyper och växter
Människan har påverkat skogarnas och myrarnas innehåll och fortlevnad under lång tid. Man har
hämtat hem ved och virke för olika ändamål från hemmaskogarna. I kanten av mossarna har man
ibland brutit fram torv till strö eller till att elda med. Hållandet av betande djur på utmarken under
större delen av det gamla bylandskapets tid satte naturligtvis väldiga avtryck i ett områdes
komposition och trädslagssammansättning. Den tidens skogsmark, med olika inslag av gläntor och
slutor, skapade förutsättningar för att olika slags växter kunde finna livsrum och trivas. Det under
mycket lång tid existerande skogsbetet var dock i stort ett minne blott när man kommit fram till
1950-/60-talen. Under 1900-talets lopp blev istället skogsbruket den stora omvandlaren av
naturlandskapet.

Ett antal kärlväxter med hemortsrätt i de förr i tiden förhållandevis vanliga, stundtals glesa
blandskogarna i norra Skåne har under senare årtionden fått det allt svårare att överleva i kölvattnet
efter det moderna skogsbruket. Arter som knärot, linnea och olika pyrolaarter är exempel på detta. I
flera fall tycks det vara kalhyggesbruket som skapar problem för att en art som knärot ska kunna
fortleva i framtidsskogen. De chockartat omkastade levnadsförhållandena i samband med att en
skog kalaverkas gör det svårt för växten att överleva.
Under senare decennier har vissa arter av lavar, mossor och svampar lyfts fram som viktiga
signalarter för skogar med exempelvis lång kontinuitet. Nyckelbiotopsinventeringen kan

sammanfatta detta. En del av dessa arter har rödlistats av Artdatabanken pga deras minskande,
alltmer undanskymda roll i nutidsskogen.
Arealen med skogsmark som aldrig aktivt planterats igen med något av människan utvalt trädslag
har under 1900-talet alltmer fasats ur. En del av de blandskogar som växer på skilda håll är som
nämnts ”rester” från skogsbeteseran, då skogsmarkens trädinnehåll och komposition säkert visade
upp lika många varianter som markägarna själva bestod av.
Ett naturvårdsarbete med tjädern och orren i förgrunden borde med fördel även kunna gynna
hotade kärlväxter, kryptogamer, evertebrater liksom hela naturtyper. De försvinnande skogarna med
”kontinuitetsbakgrund” borde därför lämpligen uppmärksammas på ett mer genomtänkt sätt.

Skogshönsens livsmiljöer
Att tjädern och orren har ett flertal gemensamma nämnare vad gäller levnadssmiljö, kost, predatorer
mm visar sig strax när man studerar dem närmre. I vår sydliga del av landet är myrarna,
myrkomplexen viktiga miljöer för bägge arterna. Även om man kanske grovt sett kan hänföra
tjädern till (myrkant)skogarnas domäner medan den öppna myr- och hedmarken mer representerar
orrens favoritmiljö.
Nedan ges en kort summering av de två skogshönsens levnadsvillkor.

Tjäderns ekologi
Vårt största skogshöns tjädern är i södra Sverige oftast beroende av talldominerade och
fältskiktsrika skogar och inte minst av sumpskogar och våtmarker. Blåbärsriset utgör den viktigaste
komponenten i dessa markers fältskikt. Tjädrarna på en lekplats vistas mestadels i områden på
mellan 200-300 ha sammanhängande mark, varvid andelen ”tjädervänlig mark” bör uppta minst 5060% av arealen.

Under vintersäsongen lever tjädern på tallbarr, vilka plockas från utvalda betesträd. När tuvullen
blommar under den tidigaste våren övergår tjädrarna från tallbarrsplockande till tuvullsknipsande.
Fältskiktet i form av blåbär, odon, lingon mm utgör grundbulten i sommarens meny, men åtskilliga
andra växtarter kan bli till glädje som vårfryle, kovall och flera starrarters frön.
Lekplatsen är i södra delen av landet gärna belägen i anslutning till myrflikar och gammalskog.
Lekens centrum kan något förflyttas mellan åren, framförallt beroende på om en ny tupp tillvunnit
sig rollen som ”alfahanne”.
Tjäderhönan lägger 6-9 ägg, vilka ruvas under 26-28 dygn. Under ruvningstiden är hönan utsatt
för förhållandevis stor risk att falla för en predator. Hönan och kycklingarna vandrar efter
kläckningen runt i landskapet, med preferens för sumpskogsartad, blåbärsrik mark. Första tre
veckorna är kycklingarna inställda på att plocka i sig fjärilslarver och andra småkryp innan de glider
över till en mer vegetabilisk kost.
Störst risk att förolyckas har tjädern medan den ännu är i ägg-stadiet. En finsk studie har visat på
att bara 7% av en lagd äggkull återstår som levande fågel nästa vår. Tjädern är i sina olika
levnadsfaser utsatt för predation från framförallt räv, grävling, vildsvin, nötskrika, korp, mård och
duvhök.

Orrens ekologi
Orren är de öppna markernas skogshöns och har i landets sydligaste delar numera sin huvudsakliga
utbredning förlagd till områdets högmossar. Längre norrut i landet är hyggen och ungskogsområden
av en ökad betydelse. Förr var också ljunghedarna och de skogsbetade markerna klart viktiga
biotoper. Allmänt sett kan man konstatera att det nutida landskapet alltmer ”förtätats” och på så vis
blivit allt mindre orrvänligt. Det är förmodligen så att arealen lämplig orrbiotop också kan förklara
variationen i orrtäthet.
Björken är vintertid ett viktigt trädslag för orrens överlevnad, varvid både knoppar och hängen är
betydelsefulla. Under tidig vår äter orren gärna tuvullsblom, medan preferensen längre fram på
sommaren inbegriper det mesta av det som växer på marken i form av skott, knoppar, blad, frukter
och bär. Man kan nämna arter som blåbär, lingon, ljung, enbär mm i detta sammanhang.
Orrens lekplats är i södra Sverige oftast förlagd till förhållandevis trädlösa mosseplan, men kan
också genomföras på gamla mossåkrar eller på de öppna torvbrytningsområden som finns på många
håll. Tupparna har en förkärlek att under någon del av dagen uppehålla sig på spelplatsen under de
flesta av årets månader (undantag juli-augusti). I efterdyningarna till Gudrunstormen kunde på sina
håll de framtvingade hyggena under en tid tjänstgöra som nya lekplatser för orrstammen innan
desamma växte igen.
Orrhönan lägger 6-9 ägg, vilka ruvas 25-28 dagar.
Predationen på ägg och kycklingar är påtagligt stor och dessutom är hönan utsatt för stor risk
under den tid hon sköter om ruvningen; speciellt stor är risken i samband med födosöken. Under en
ett-års-period dör i snitt hälften av alla vuxna orrhönor. Predationsrisken för ungfåglarna och de
drygt ettåriga tupparna tycks vara störst under senare delen av året. De viktigaste rovdjuren är räv,
kråkfåglar, duvhök och mård. Möjligen även vildsvin.

Skogshönsens beståndsutveckling i Skåne
Tjäder- och orrbestånden har i denna rapport endast behandlats översiktligt genom hänvisningar till
de inventeringar som gjorts över tid. 1974-1984 genomfördes över hela landet inventeringen Svensk
Fågelatlas. Denna kom under 2003-2009 att följas upp med en ny inventering i Skåne publicerad
under namnet Skånes Fågelatlas. Undersökningar av den skånska skogshönsstammen har också
genomförts i separata inventeringar över åren.
En fågelinventering av inalles 39 mossar i Skåne genomfördes 1977-78. En återupprepning av
inventeringsinsatsen gjordes 2006. I sammanhanget var det huvudsakligen orren av skogshönsen

som berördes. År 2002 kom en ideell undersökning av samtliga skogshöns i Skåne att genomföras i
SkOF:s regi. Året därefter, 2003, granskade Maria Geiwald orrbeståndet i Hässleholms kommun i
sitt examensarbete på Högskolan i Kristianstad.
Kommunalt avgränsade inventeringar av skogshönsen har också genomförts av föreningen
Örkelljungabygdens Natur. Åren 1998, 1999, 2008, 2014 var det orren som studerades, medan det
under åren 2002 och 2010 istället var tjädern.
Sammantaget ger resultaten från de olika inventeringarna en ganska entydig bild av hur både
tjädern och orren har minskat påtagligt i jämförelse med de observationer som gjordes på 1940-/50talet. Men skogshönsstammarna tycks även ha minskat om man begränsar betraktelsen till att gälla
enbart 1970-talet och framåt. I det senare fallet kan man exempelvis se hur orrstammen tycks ha
mer än halverats (högmosseinventeringarna). Tjäderns bestånd är det kanske svårare att sätta
likartat tillförlitliga siffror på.

Tjäderbeståndet i Skåne
Den skånska populationen av tjäder har skiftat mycket under årtionden som gått. Inventeringar har
utförts i några olika sammanhang, vilka antingen varit direkt riktade mot tjädern eller som bestått av
atlasinventeringar där alla fågelarter har noterats. Sammantaget kan man genom intervjuer med bl.a.
jägare konstatera att tjäderbeståndet minskat kraftigt sen 1930-/40-talen, att beståndet därefter
minskat påtagligt för att sen lägga sig på en mycket lägre nivå när man närmade sig slutet av 1900talet. Behovet av nya, likartat upplagda inventeringar är dock påfallande stora.
Atlasinventering 1974-1984
Under denna för hela landet gemensamma inventering noterades tjädern i sammanlagt 78 skånska
rutor (5x5 km), varvid säker häckning konstaterades i 35 rutor, trolig häckning i 12 rutor och
därutöver möjlig häckning i 31 rutor. Tjädern fanns utspridd i ganska gles täthet över större delen av
Skånes norra skogsbygd, med vissa utstickare söderut längs bl.a. Linderösåsens sträckning
(Bengtsson & Green, 2013).

Tjäderns utbredning enligt Skånes Fågelatlas (Bengtsson & Green, 2013).

Atlasinventering 2003-2009
Vid denna återupprepade skånska atlasinventering noterades tjädern i sammanlagt 56 rutor, varvid
säker häckning konstaterades i 15 rutor, trolig häckning i 14 rutor och därutöver möjlig häckning i
27 rutor. Tjädern fanns enligt denna inventering kvar på ett flertal av de tidigare konstaterade
utbredningsområdena i Skåne – bortsett från avsaknaden på Linderösåsen och området strax norr
därom.
Att tjädern minskat påtagligt mellan denna inventeringsperiod och den 30 år tidigare tycks dock
ganska uppenbart (Bengtsson & Green, 2013).

Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) skogshönsinventering 2002
Leif Dehlin m fl tog initiativet till en skogshönsinventering i SkOF:s regi 2002. Utvärderingen av
inventeringen är inte helt lätt att göra, men åtskillig ny kunskap kom att inhämtas. I SkOF:s tidskrift
Anser 2003-2 konstateras att tjädern noterats på 70 olika lokaler (oberoende av kön). Antalet sedda
tjädertuppar bestod i 50 av 54 fall av endast 1-2 individer, medan de övriga fyra observationerna
med tuppar bestod av 3-4 fåglar som sågs samtidigt (Dehlin, 2003).
Tabell 1. Antal lokaler med tuppar av tjäder. SkOF, 2002.
Antal tuppar
1-2
3-4
Antal lokaler
50
4

5-9
-

10-15
-

Örkelljungabygdens Naturs (ÖbN) tjäderinventeringar
Under 2000-talet har ÖbN genomfört två olika tjäderinventeringar i hemkommunen Örkelljunga.
Den första sammanföll med SkOF-inventeringen 2002, medan den påföljande ägde rum år 2010.
Totalsumman observerade tjädertuppar låg på 18 respektive 20 fåglar, medan antalet tjäderhönor låg
på 15 respektive 13 de två åren (Carlsson, Johansson & Larsson, 2005).

Svalan-uppgifter
Artdatabankens rapportsystem för fåglar, Svalan, är på flera sätt en tillgång när man ska försöka
skaffa sig en bild av den skånska beståndsstorleken och utbredningskartan för arter som tjäder och
orre. Rapporteringen under olika år är dock oftast väldigt ojämn. Och de år då inventeringar
genomförts blev inrapporteringen till Svalan av naturliga skäl mer omfattande. Man kan dessutom
på goda grunder misstänka att rapporter om tjädrar i anslutning till lekplatser antingen mörkas eller
inte offentliggörs överhuvud taget.

Orrbeståndet i Skåne
Det skånska orrbeståndet har med säkerhet skiftat mycket under årtiondena, ja, århundradena.
Landskapsövergripande inventeringar är sällsynta i dessa sammanhang, men för orrens del finns
dock en del intressanta siffror från 1970-talet och framåt. Olika noteringar av orrspelens storlek
under 1900-talets gång pekar ganska klart på att antalet stora spel klart decimerats från 1960-/70talen och framåt. Att orrstammen möjligen är inne i en än mer negativ trend har kunnat anas under
det sista decenniet. Uppföljande inventeringar av orren i Skåne är av mycket stor vikt!

Atlasinventering 1974-1984
Under denna för hela landet gemensamma inventering noterades orren i sammanlagt 109 skånska
rutor (5x5 km), varvid säker häckning konstaterades i 23 rutor, trolig häckning i 66 rutor och
därutöver möjlig häckning i 20 rutor. Orren fanns väl utspridd i Skånes norra skogsbygd, men fanns
också som utstickare söderut i Linderösåsens förlängning (Bengtsson & Green, 2013).

Orrens utbredning enligt Skånes Fågelatlas (Bengtsson & Green, 2013).

Atlasinventering 2003-2009
Vid denna återupprepade skånska atlasinventering noterades orren i sammanlagt 55 rutor, varvid
säker häckning konstaterades i 2 rutor, trolig häckning i 37 rutor och därutöver möjlig häckning i 16
rutor. Orren hade enligt denna inventering minskat ganska påtagligt på flertalet håll. Beståndet
söder om Hässleholm var nu klart decimerat, men så gällde även för viktiga områden i norr. Att
orren har minskat starkt mellan denna inventeringsperiod och den 30 år tidigare är uppenbart
(Bengtsson & Green, 2013).
Högmosseinventeringen 1977/78 och 2006
Åren 1977-78 genomfördes en fågelinventering av de 39 viktigaste mossarna spridda över Skåne.
Det var storleken på öppet mosseplan som var avgörande om en mosse togs med som
inventeringsobjekt. Thomas Johnsson från Hässleholm höll i projektet.
Nästan 30 år senare, år 2006, betalade länsstyrelsen för en återinventering av samtliga 39 mossar.
Orren hörde till en av nyckelarterna i sammanhanget, men även andra ”mossearter” som ljungpipare
och storspov eftersöktes. Denna jämförande inventering finns redovisad av Ann Mari Thorner i
Anser 2006-4.
1977/78 påträffades 213 orrtuppar på 33 av de 39 inventerade mossarna. 2006 hade antalet
decimerats till en siffra på 70-90 tuppar fördelade på 23 mossar. I vissa fall har uppgifter från
ortsbefolkningen medtagits och då blir slutsiffran kring 107 orrtuppar. Inventeringarna indikerar att
orrbeståndet har halverats mellan de två inventeringstillfällena (Thorner, 2006).

Tabell 2. Antal orrtuppar vid högmosseinventeringen 1978 och 2006; dessutom uppgifter från
åren 1999 och 2002. (bearbetad version). * = inventerad år 1999; ? = ej inventerad 1999/2002;
”citationstecken” = uppgift från lokalbefolkning

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Höre mosse
Traneröds mosse
Varshults mosse
Store mosse, Örkelljunga
Långalts mosse
Skogsgårds mosse
Rönneholms, Ageröds mosse
Flåssmyr
Stensmyr
Kädarps mossar
Rågmyren
Grösjö mosse
Prästamossen
Fäje-Tirupa myrarna
Eskilsmossarna
Mossarna vid Myrhult
Aggarp-Myrholms mosse
Myrarps mosse
Bröna myr
Bodarps mosse
Boa myr
Magnarps mosse
Mossen S Malsjön
Holmömossarna
Store, Lille, Mellby mossar
Vinne mosse
Rynnarpa mosse
Vyssle- & Västermyr, Blackatorp
Vakö myr
Hässlehults mosse
Sejle myr
Simontorps mosse
Västre, Östre, Gödas myr
Tyga myr
Myragylsmossen
Torastorps mosse
Vrånge mosse
Viss mosse
Fjällmossen

1978

2002(1999*) 2006

7
0
5
2
2
2
5
12
6
8
8
2

1
?
3
3*
1*
2*
?
13*
5*
?
9
?
?
3*
5*
1-2
2-3*
1
2-3*
?
?
?
?
1
?
?
?
15
5
?
?
4
?
?
?
?
4
?
10

12
10
8
7
4
4
3
3
1
4
3
10
4
0
15
1
5
5
0
0
8
0
5
14
12
16

1
0
0
0
x
0
0
3-8
2-3; ”9 orrar”
0
0
0
0
1
2; ”10 tuppar”
2-4
2
0
1
0
0
”2-3 orrar på sommaren”
”1 tupp tillfälligt”
1
0
0
0
7-12
3-6
2
4
2
12-15
5-8
x
0
6
1-2
7

Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) skogshönsinventering 2002
Leif Dehlin m fl tog initiativet till en skogshönsinventering i SkOF:s regi 2002. Utvärderingen av
inventeringen är inte helt lätt att göra, men åtskillig ny kunskap kom att inhämtas. I Anser 2003-2
konstateras att orren i denna inventering noterats på 48 olika lokaler (oberoende av kön). Antalet
sedda orrtuppar på spelplatserna låg i fyra fall på 10-15, i fyra andra fall på 5-9. På de flesta lokaler
fanns alltså endast 1-4 tuppar (Dehlin, 2003).
Tabell 3. Antal lokaler med tuppar av orre. SkOF, 2002.
Antal tuppar
1-2
3-4
Antal lokaler
17
23

5-9
4

10-15
4

Orrinventering i Hässleholms kommun
År 2003 inventerade Maria Geiwald orrar på högmossar i Hässleholms kommun. Arbetet
resulterade i en rapport med titeln ”Stannar orren kvar när högmossarna växer igen?”. Rapporten
var ett examensarbete på Högskolan i Kristianstad (Geiwald, 2004).

Örkelljungabygdens Naturs (ÖbN) orrinventeringar
Under de senaste två decennierna har ÖbN inventerat orren i hemkommunen Örkelljunga. Både
1998 och 1999 lade man ner ett noggrant inventeringsarbete runt om i markerna. Detta arbete
följdes upp med ytterligare efterforskningar under 2008 och 2014.
Orrbeståndet just innan millenniumskiftet låg på ca 50 orrtuppar, medan storleken 10-15 år
därefter hade minskat med mer än hälften (Johansson, 2014).

Tabell 4. Antal orrtuppar vid inventeringar av orrar under åren 1998/99, 2008 och 2014
i Örkelljunga kommun.
1998-99
Smörmyr
Flåssmyr
Stensmyr
Svenskemyr
Smedhultamossen
Liamossen
Store mosse
Linhultsmossen
Långalts-/Skrikamyr
Jännaholmsmossen
Attarpamossen
Fjärhanamossen
Fäje myr
Nissakäll
Västrarp
Fagerhultamossen
Summa antal tuppar

10
20
5
5
3
3
3
2
3
1
1
2
1
1
1
49

2008

2014

6
5
3
3
1
1
1
1
1
1
23

2
4
2
3
2
1
1
2-3
1
1
2
1
23

Svalan-uppgifter
Artdatabankens rapportsystem för fåglar, Svalan, är på flera sätt en tillgång när man ska skapa sig
en bild av den skånska beståndsstorleken och utbredningskartan för arter som tjäder och orre.
Rapporteringen under olika år är dock oftast väldigt ojämn.
Observationer från orrspelsplatser under olika år är kanske de Svalan-noteringar som är mest
intressanta i detta sammanhang. Ett studium av åren 1995-2014 har gett underlag för nedanstående
tabell över orrtuppsantalet på några utvalda spelplatser. Man måste dock ha klart för sig att en ofylld
ruta inte med säkerhet betyder att inga orrar besökte platsen detta år. Och man måste dessutom veta
att en uppgiven siffra är en minimisiffra, ingenting annat.

Tabell 5. Observerade orrtuppar på olika skånska lokaler mellan 1995-2014. Uppgifter
hämtade från Svalan. * = flera spelplatser (även Västermyr); 1978 = högmosseinventeringen
Årtal FjällVrånge Vyssle
mossen mosse myr

Bököna Fäje
-sjön/
myr
Gödas
myr

Myrhult,
Hörja

2014 1
2013 3

(1)

2012 5

4

3

2011 6

5

2

2010 10

5

1

2009 13

3

6

2008 8

6

2007 10

4

1

Stensmyr

Flåssmyr

Smörmyr

2

4

2

2

5

1

1
2

x

2

2

1

1

4

3

5

1

1

x

9

4

2

6

2

8

1

1

8 (-12)

12-15

2

4

(9?)

2005 12

2

3

1

2004 12

7

2006 7

6

1

2

7
5

9
11

7 (-8)

2

10
8
8

2003 6

2

2

3

2002 11

5

15 *

(1)

2001 21

6

10

(10)

2000 11

8

1999 7

6

1998 6

8

1997

8

1996 12

6

1995 7

8

1978 16

14

3

2

4

11

3

3

4

8

10

8

8

6

5

13

6

2

20

3

19

15

0?

12

8

6

12

8

Tjäderkursdag
Fredagen den 4 april genomfördes inom ramen för detta LONA-projekt en kursdag med fokus på
vårt största skogshöns, tjädern. Till kursledare hade vi lyckats få ner sörmlänningarna Hans
Svensson och Jan-Eric Hägerroth, två kunniga ornitologer som lagt ned mycken tid på att förstå sig
på den kraftfulla, vackra tjädern. Framförallt har de tillbringat flera tusen timmar i hällmarksrika
skogsmarker i Kolmården och Mälarmården.
De deltagare som inbjudits till denna kunskapsdag om tjädern var dels ett 10-tal markägare från
både Hässleholms och Örkelljunga kommun, dels intresserade fågelvänner från Skånes och
Göteborgs ornitologiska förening, dels tjänstemän från Skogsstyrelsen och från länsstyrelserna i

Skåne och Jönköpings län. Alltså en bra och spännande mix med olika människor, med olika åsikter
och bakgrund.
På förmiddagen satt vi inomhus i Röke församlingshem och lyssnade på gedigna presentationer
om tjäderns ekologi. Som bekant är den sydsvenska, den skånska tjäderstammen synnerligen
sparsam och fåtalig dags dato. Siffror på 70-100 tuppar har nämnts som närmevärden. På
eftermiddagen bar det sen ut i ”tjädervänlig” mark i norra delen av Örkelljunga kommun. En
givande rundvandring genomfördes varvid Hasse och Jan-Eric guidade var sin grupp.
Tjädervänlighet symboliseras ofta av talldominans och blåbärsris och så var fallet även på denna
lokal. Här växte tallen både i kanten av ett myrkomplex och dessutom ute på en större
fastmarksholme. Turligen stötte vi på ett betesträd med högvis av spillningskorvar inunder. Här
hade alltså en tjäder ett av sina nattkvarter.
Diskussionerna om forna tiders, 30- och 40-talets, tjäderrikedom varvades med viss uppgivenhet
inför dagens ”utsvultna” tillstånd. Vad beror förändringarna på, vad kan man göra för att ändra på
tillstånden, hur fungerar hänsynen till lekplatser, skulle en fridlysning ha någon betydelse? Dagen
avslutades med fikakopp bortåt 16-tiden. En mycket lyckad och givande dag var så till ända.

Life to ad(d)mire-projektet
EU-projektet Life to ad(d)mire har under åren 2010-2015 arbetat med att bland annat till delar
utdikade och igenvuxna våtmarker och myrmarker i Sverige. Sju olika länsstyrelser har medverkat.
I Skåne har bl.a. Djurholmamossen, Traneröds mosse och Fjällmossen ingått som arbetsområden,
varvid röjningar av mosseplan samt förbättringar av hydrologiska förhållanden ingått som
betydelsefulla led. Det har enbart varit Natura 2000-områden som berörts i Skåne.
I Kronobergs län har flera ganska stora myrkomplex utvalts som lämpliga restaureringsobjekt,
varvid Taglamyren, Horsnäsamossen och Årshultsmyren fått stora delar av sina mosseplan röjda fria
från tall och björk. Studiebesök har inom detta LONA-projekt gjorts till dessa områden. En av
avsikterna med röjningsinsatserna är att försöka gynna fågellivet på mossarna, framförallt orren och
ljungpiparen.

Röjningsarbetet på dessa småländska mossar tycks i regel ha utförts på så sätt att mosseplanets
tallar (och björkar) fällts, kvistats och vid behov kapats i några delar. Därefter har stam och kvistar
fått ligga kvar på platsen. På några håll lär bortkörning av det nedröjda ha gjorts, men kostnaderna

för det samma ledde till att man tvingades tänka om. Under 2015 ska utvärderingar av de olika
åtgärderna i projektet utföras och i samband med dessa ska bland annat nya fågelinventeringar i
områdena genomföras.

Enkätsammanställning
Under vårvintern 2014 gjordes inom detta LONA-projekt en enkätundersökning i form av ett tiotal
frågor vilka alla hade tjädern och orren som gemensam nämnare. En sammanfattning av de erhållna
svaren finns här nedtecknad. De fullständiga enkätsvaren finns redovisade i bilaga 2.
Lst = länsstyrelser; SKS = skogsstyrelsedistrikt; Ideella = olika fågel- och naturskyddsföreningar

1) Har du bra kunskap om vilket tjäderbestånd som finns i länet, er del av länet?
Lst
SKS
Ideella

- i stort ganska dålig kunskap, dock bättre i Jönköping
- inte tillräckligt bra
- ganska måttlig kunskap

2) Anser du att tjädern som art behöver stöttas på något sätt i din del av landet? Eller tycker
du arten klarar sig bra utan aktiv stöttning?
Lst

SKS
Ideella

- anser att tjädern behöver stöd, mer hänsyn; exv i skogsbruket, vid lekplatser
(samråd SKS)
- vid vindkraftsetableringar
- definitivt behov av stöd; måste bedömas ur landskapsperspektiv
- risk att tjädern inte överlever på sikt utan stöd
- stödåtgärder behövs om kunna behålla/återskapa livskraftig stam

3) Vilka åtgärder anser du är viktigast att genomföra för att ge tjädern bättre möjligheter in i
framtiden?
Lst

SKS

Ideella

- landskapsövergripande skogsbruksplaner
- förbättrad skogshänsyn; stor hänsyn till tjäderns lekplatser
- hålla balanserade stammar av klövvilt och rovdjur
- gärna öka andelen hyggesfria metoder, exempelvis i tjäderbiotoper
- öka andelen tall i landskapet; öka skogarnas omloppstid;
- gynna flerskiktade skogar; skapa skyddszoner mot sumpskogar och dråg
- förbättra kunskapen om lekplatser genom inventeringar
- behov av skydd för lekplatser
- kontinuerlig och uppföljande inventering av tjäderlekplatser
- behov av större andel tallföryngringar
- rovdjursbekämpning (räv)

4) Har man under det senaste 20-30 åren gjort något för att hjälpa tjäderpopulationen i dessa
trakter? Vem har i så fall varit aktiv i sammanhanget?
Lst

- förhållandevis lite, dock genomförde Ingemar Hjorth tjäderstudier under 1980-talet
- inventeringar via KOF (Kronobergs Ornitologiska Förening)
- hänsyn till tjädern i naturreservat

SKS
Ideella

- ofta inventeringskrav i samband med vindkraftverksansökan
- förhållandevis lite, dock vissa inventeringar av lekplatser
- ofta har man förlitat sig på ideella inventeringsinsatser
- inga direkta insatser (dock inventeringar)

5) Vem anser du har huvudansvaret för att följa upp tjäderns utveckling och försöka återge
arten livskraftiga populationer även i landets södra delar?
Lst
SKS

Ideella

- skogshönsen har hamnat i någon sorts vacuum, inte åtgärdsarter, inte rödlistade
- länsstyrelsen stort ansvar, dock behov av nära samarbete med SKS
- ganska oklart, mycket svår fråga
- delat ansvar, exv mellan Naturvårdsverket, länsstyrelsen, skogsstyrelsen,
skogsägare
- länsstyrelsen har stort ansvar
- ansvaret bör delvis vara delat mellan länsstyrelse, skogsstyrelse, bolag, markägare

6) Har du bra kunskap om vilket orrbestånd som finns i länet, er del av länet?
Lst
SKS
Ideella

- i stort ganska dålig kunskap
- något bättre koll på orren än på tjädern
- oftast bättre koll på orren än på tjädern

7) Anser du att orren som art behöver stöttas på något sätt i din del av landet? Eller tycker
du arten klarar sig bra utan aktiv stöttning?
Lst
SKS

Ideella

- bättre uppföljning och hänsyn är önskvärd
- orren behöver stöttas
- öka lövandel i föryngringarna
- hejda igenväxning av mosseplan
- bevara randmiljöer till mossar och myrar
- behov finns av att röja myrar, mosseplan

8) Vilka åtgärder anser du är viktigast att genomföra för att ge orren bättre möjligheter in i
framtiden?
Lst

SKS

Ideella

- minska utdikningarna
- restaurering av igenvuxna/igenväxande spelplatser
- motverka granifieringen av skogslandskapet
- bejaka trädbärande naturbetesmarker med inslag av björk och en
- hålla balanserade stammar av klövvilt och rovdjur
- övervaka exploatering av torvmossar
- skydda och sköta större ljungryar
- öka föryngringen av framförallt björk
- orren kräver liksom tjädern att bli sedd i ett landskapsperspektiv
- röja igenväxande orrspelplatser på myrar
- röjning av igenvuxna myrar med orrspelsmiljöer
- stödinplantering av orre under en övergångsperiod föreslås för orrspelmyrar på
Linderödsåsen; detta kopplat till återskapandet av bra orrbiotoper

9) Har man under senaste 20-30 åren gjort något för att hjälpa orrpopulationen i dessa
trakter? Vem har i så fall varit aktiv i sammanhanget?
Lst

SKS
Ideella

- ”indirekt” genom stormarna Gudrun och Per
- restaureringsarbeten berörande åtskilliga myrar i Kronobergs-, Jönköpings- och
Skåne län (Life to ad(d)mire-projekt)
- inga särskilda insatser har gjorts i SKS-regi
- mindre röjningsinsatser i ideell regi

10) Vem anser du har huvudansvaret för att följa upp orrens utveckling och försöka återge
arten livskraftiga populationer även i landets södra delar?
Lst
SKS
Ideella

- länsstyrelsen
- skogshönsen har hamnat i någon sorts vacuum, inte åtgärdsarter, inte rödlistade
- länsstyrelsen; delvis naturvårdsverket
- länsstyrelse, markägare m fl

11) Andra synpunkter på skogshönsarterna tjäder och orre?
Lst

SKS
Ideella

- någon lst efterfrågar forskning kring vindkraft och skogshöns
- någon lst anser att skogsstyrelsen bör ha skogshönsen för ögonen vid exempelvis
avverkningsanmälningar
- någon lst anser att Naturvårdsverket bör finansiera en riktad skogshönsinventering
- poängtering av att våtmarken är viktig för både tjädern och orren
- poängterar vikten av att fågelklubbar och myndigheter har ett gott samarbete
- tjädern och orren är medtagna i EU:s fågeldirektiv vilket lägger stort ansvar på
myndigheter och markägare

Åtgärdsförslag
De två skogshönsarterna tjädern och orren har under en längre tid haft populationer vilka med vissa
undantag minskat påtagligt sen arternas kronår på 1930-/40-talen. Denna negativa trend kan man
säkert till vissa delar hänföra till utvecklingen inom jord- och skogsbruket, men också till ett högt
predatortryck visavi skogshönsen, deras ägg och kycklingar.
Skogshönsens tillbakagång har skett under lång tid och någon snabbväg tillbaks till en tid med
starka skogshönsstammar i Skåne är knappast möjlig eller realistisk att se fram emot.
Här nedan har vi listat ett antal förslag på insatser vilka förhoppningsvis kan hjälpa till att åter
lyfta fram både intresset och viljan till engagemang för dessa fåglar och deras naturmiljö.

Planering
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Satellitbildstolkning av tjäderhabitat
Hänsynsplaner (landskapsövergripande planer) för tjäder och orre
Arbeta aktivt för att skydda tjäderns lekplatser
Arbeta aktivt med att bevara och öka andelen tallbeväxt mark
Motverka landskapets granifiering
Hyggesfritt skogsbruk
Röjning av trädbevuxna mosseplan
Mossarnas ”randmiljöer”
Ljunghedar, ljungryar

Satellitbildstolkning av tjäderhabitat
I ett samarbetsprojekt har bl.a. länsstyrelsen i Jönköping och Norrköpings kommun utarbetat en
metod för att med hjälp av satellitbilder inventera fram förekomsten av värdefulla tjäderhabitat på
landskapsnivå. ”Genom att kombinera tjäderns välbeskrivna livsmiljökrav med satellitbaserad
kartering av landskapet ges mycket goda förutsättningar för att kartera skogslandskapets biotoper
ur ett landskapsperspektiv” (Henrick Blank, länstyrelsen i Jönköping, 2014).

En kartläggning av landskapet med hjälp av denna metod borde kunna ge goda möjligheter till
helhetsgrepp och perspektiv för en art som tjädern. Metoden är förhållandevis nyligen framtagen.
Ansvarsområde: länsstyrelse, (skogsstyrelse), (kommuner)
Hänsynsplaner – tjäder/orre
När man ska försöka gynna arter som tjädern och orren ställs man inför det faktum att dessa
fågelarter rör sig över relativt stora områden. Om man därför har för avsikt att ta fram en
genomtänkt hänsynsplan för tjädern respektive orren så kommer nästan alltid en sådan plan att
beröra flera markägares fastigheter. Det är alltså av stor vikt att hänsynen i dessa fall samordnas för
skogs- och myrmarker på upp mot 200-400 ha.
Landskapsövergripande planer bör ge god information om utbredningen av olika tjäderhabitat
respektive olika orrhabitat. En inventering av blåbärsförekomsten i markerna kan ge viktig
information om en viktig födoresurs för både tjäder och orre.
Ingemar Hjorth har i sin bok Tjädern – en skogsfågel pläderat för hur man kan ta genomtänkta
hänsyn i både småskalig och storskalig strategi. Hänsynsplaner för tjädern har på flera håll i södra
Sverige upprättats av tjäderexperten Hans Svensson, Gnesta.
Ansvarsområde: skogsstyrelse, länsstyrelse, markägare
Tjäderns lekplatser
Skogshönsens säregna lekar under framförallt vårmånaderna har alltid dragit till sig intresse. Långt
tillbaks i tiden nyttjade jägarna ibland enklare kojor för att skjuta tuppar under spelet. Fågelskådare
nyttjade senare likartade kojor för att enbart njuta av det utstuderade spelet.
Diskussioner har under åren lagts ner på att ventilera betydelsen av tjäderns lekplats. Hur viktigt
är det att skydda, bevara de i regel sen lång tid nyttjade lekplatserna från skogsbrukets ingrepp?
Generellt sett kan man dock våga påstå att tjäderns lekplatser är förlagda till områden av stor vikt,
vilka på bästa sätt uppfyller fågelns behov.
Tjäderns lekplatser har sen en längre tid uppmärksammats i skogsvårdslagstiftningen. ”Tjäderns
spelplatser bör lämnas orörda” stod det t.ex. redan i 1979-års föreskrifter till lagen. Det tycks dock
vara så att man sällan arbetat aktivt för att leta fram var lekplatserna funnits, så att aktiv hänsyn
kunnat tas. FSC/PEFC-certifiering och Artskyddsförordningen (se längre fram) lär kräva att
tjäderns lekplatser ska visas stor hänsyn.
Ett stort problem i sammanhanget är att kunskapen om lekplatsernas lokalisering nu för tiden är
klart undermålig. Ofta vet varken ornitologen, den skogliga tjänstemannen eller markägaren var
vårens tjäderlek går av stapeln. Och då blir den eventuella hänsynen vid skogliga ingrepp i regel av
en mer slumpmässig natur.
Inför framtiden är det av stor vikt att ett gott samarbete kommer till stånd som kan underlätta reell
hänsyn i sammanhanget. Inventeringar av tjädern och av dess lekplatser bör kunna utgöra en bra
grund i ett sådant samarbete.
Ansvarsområde: skogsstyrelse, markägare, ideella
Talldominerad skog
Tjäderns behov av talldominerad skog och av blåbärsrika fältskikt pekar på ett av artens större
problem. Under stora delar av 1900-talet har utvecklingen i södra Sverige gått dithän att andelen
tallskogar, blåbärsgranskogar och blandskogar med starkt tallinslag har minskat högst påtagligt,
medan framförallt andelen tättväxande granskogar istället brett ut sig desto mer.
Att förekomsten av blåbärsrika skogar på flera sätt ger ramarna för tjäderbeståndets storlek är nog
otvetydigt. Om man därför på sikt vill ge detta skogshöns möjligheter att fortleva fordras det att
man skapar bättre betingelser för tallen i våra framtidsskogar.
Ett behov av att i större skala vända den negativa utvecklingen för arealen tallskog kan ses som
mer än önskvärt. Någon form av kampanj för detsamma borde bli verklighet.
Ansvarsområde: skogsstyrelse, markägare, (länsstyrelse)

Landskapets granifiering
Under stora delar av 1900-talet har skogsbygdens utmarker i allt större omfattning kommit att
omformas och har på många håll planterats med tättväxande granskog. Denna utveckling
missgynnar skogshönsens behov av möjliga livsmiljöer. Man bör i framtiden sträva efter att
arealerna med likåldriga granbestånd decimeras till förmån för talldominerade, gärna olikåldriga
bestånd, inte minst när dessa skogsområden ligger i anslutning till för skogshönsen attraktiva
myrmiljöer.
Ansvarsområde: skogsstyrelse, länsstyrelse, markägare

Hyggesfritt skogsbruk
Vid tillämpandet av hyggesfritt skogsbruk avverkas inte alla träd samtidigt, utan istället tillämpas
någon form av ordnad blädning, plockhuggning. Olikåldriga, flerskiktade blandartsbestånd kan då
utvecklas.
Möjligheterna att gynna förhållandena för tjädern bör kunna öka avsevärt med ett sådant
skogsbruk. Detta brukningssätt ställer emellertid ganska stora krav på skogsägarens möjlighet till
självverksamhet. Ett annorlunda, bättre bevarande av blåbärsrika skogsbestånd bör kunna realiseras
vid detta sätt att nyttja skogstillgången på och dessutom bör hänsynen vid och intill tjäderlekplatser
lättare kunna förverkligas.
Ansvarsområde: skogsstyrelse, markägare
Röjning av trädbevuxna mosseplan
Åtskilliga mosseplan har växt igen med framförallt låga tallar och björkar. I södra Sverige har dessa
marker ofta varit liktydiga med orrens spelplatser. Planer på att göra dessa mosseplan fria från
uppväxande buskar och småträd har under en tid diskuterats.
Behovet av och fördelen med just träd- och buskfria mosseplan, för att gynna fågelarter som orre
och ljungpipare, har föranlett flera länsstyrelser att delta i ett stort Life to ad(d)mire-projekt. (Jfr
tidigare avsnitt).
Röjningsinsatser för att befria mosseplan från småträd och buskar har på bl.a. vidsträckta
småländska myrar gjorts genom att fälla småträden, kvista desamma, eventuellt kapa stammarna.
Likartade röjningsinsatser kan säkert vara något som lämpar sig väl även på andra mosseplan än
de som funnits med i Life to ad(d)mire-projekten. Utredningar bör göras för att avväga lämpligheten
och möjligheten av att genomföra fler stora röjningsåtgärder. Att sammanjämka markägarens,

jägarens och naturvårdarens syn på saken.
De positiva effekterna med röjningarna har formulerats på så vis att man där igenom kunnat
”flytta tillbaks tiden minst ett halvsekel på mossarna”. Negativa aspekter på röjningen bör dock
också utredas och värderas när man ska avgöra lämpligheten i de stora ingreppen. Vad kan man
förlora i samband med utförandet av insatserna?
Inte bara mosseplanen har förändrats utan även kantområdena har på de flesta håll förtätats och
starkt ändrat karaktär över tiden.
Ansvarsområde: länsstyrelse, markägare, ideella
Mossarnas ”randmiljöer”
Orrarna i sydligaste delen av landet har ofta sina lekplatser förlagda till mosseplanen och till
mossåkrar i deras närhet. Randmiljöerna till mossarna är också av stor betydelse för orrens levnad.
Förekomsten av trädbärande naturbetesmarker och skogsbetade marker i allmänhet är av betydelse,
fast i de flesta trakter har dylika marker en klart marginell nutida utbredning. Riklig förekomst av
björk i orrens livsmiljöer är betydelsefull för födoprovianteringen under vintertid.
Under lång tid har trenden varit att de förut förhållandevis luckiga utmarksskogarna förtätats och
granifierats, vilket blivit till stor nackdel för orren. Möjligen bör man på ett översiktligt sätt utreda
randmiljöernas betydelse som ”orrvänlig” eller ”orrfientlig” miljö.
Ansvarsområde: länsstyrelse, skogsstyrelse, markägare
Ljunghedar, ljungryar
Gynnsamma orrmiljöer under 1800-talet och början av 1900-talet förekom inte minst på den tidens
ljunghedar, vilka hade särskilt stor utbredning i västra Götaland. Förekomsten av dylika markslag är
idag, en bit in på 2000-talet, en påtaglig bristvara och är i stort begränsad till några ganska få
reservatsområden. Försök till nyskapande av ljunghedar förekommer endast i mycket liten skala,
men skötseln av en del skjutfält i Västsverige har i flera fall framskapat hedmarker som påminner
om ljunghedar. I flera fall nyttjar orrar denna miljö för sina stora arenaspel under våren.

Inventeringar

● Inventering och uppföljande inventeringar av tjäder- och orrbeståndet
● Urskilja viktiga kärnområden, spridningsområden för tjäder och orre
Inventering av tjäderbeståndet
Någon sammanhållen inventering av tjäderbeståndet i Skåne har inte genomförts i modern tid, men
förhållandevis ambitiösa undersökningar av populationen har dock utförts år 2002. Mer detaljerade
inventeringar har i enstaka fall också genomförts på kommunal nivå.
En genomtänkt tjäderinventering med likartad metodik är ett starkt önskemål inför framtiden.
Inventeringen kan vara en ”totalinventering” över hela Skåne eller en inventering som begränsas till
ett antal storområden förlagda till kända skogshönsområden. I det senare fallet kan förslagsvis
följande storområden utväljas – avgränsningen görs efter noggrann eftertanke:
1)
2)
3)
4)
5)

Fäje myr (Röke) – Stensmyr
Långalts myr – Smedhultamossen
Varshults myr – Smörmyr
Fjällmossen – Vrånge mosse
Vysslemyr/Västermyr – Gödas myr/Vakö myr

Hässleholms kommun (Örkelljunga)
Örkelljunga kommun
Perstorps kommun (Klippan, Örkelljunga)
Hörby kommun (Kristianstad)
Osby kommun (Östra Göinge)

Inventeringen bör genomföras inom de närmsta åren. Denna inventering bör upprepas inom en 1015 års period, för att man ska få en mer tillförlitlig bild av hur beståndet utvecklar sig.
Inventeringen av tjädern bör resultera i en kartläggning av fågelns lekplatser, varvid antalet
spelande tuppar om möjligt också bestäms.
Ansvarsområde: länsstyrelse, skogsstyrelse, kommuner, ideella

Inventering av orrbeståndet
Under åren 1978 och 2006 genomfördes i samband med en högmosseinventering en undersökning
av antalet orrar på 39 olika mossar. Även under 2002 års skogshönsinventering framkom intressanta
siffror om orrbeståndet i Skåne. Mer detaljerade inventeringar har i några fall genomförts på
kommunal nivå.
En genomtänkt orrinventering med likartad metodik är även vad gäller orren ett starkt önskemål
inom närmsta framtiden. Lekplatser av betydelse, som inte berörts av tidigare undersökningar, bör
också inlänkas i framtida arbeten. Högmosseinventeringens metodik bör i detta fall anpassas för att
gälla enbart orre.
Inventeringen kan både vara någon form av ”totalinventering” eller eventuellt begränsas till ett
större antal storområden. Jämför avsnittet om inventering av tjäderbeståndet.
Dylika inventeringar bör upprepas inom en 10-15 års period, för att man på så vis ska få en
trovärdig och realistisk bild av hur det skånska orrbeståndet utvecklar sig.
Ansvarsområde: länsstyrelse, kommuner, ideella
Urskilja kärnområden/spridningsområden
Med en inventering av tjäderbeståndet som bas bör man kunna urskilja de markområden som
fortfarande hyser en ”större”, påvisbar tjäderstam. Kunskapen om var det i nutiden finns mest och
bäst bevarade tjädermiljöer kan komma till användning i flera sammanhang. Detta kan inte minst
gälla insatser av olika slag såsom framtagandet av hänsynsplaner, i samband med aktiv rådgivning
och anordnandet av kursdagar.
En urskiljning av de markområden/regioner som hyser en stark orrstam står högt upp på
önskelistan. Man kan på så vis bygga upp en bättre bild av vilka faktorer som sätter gränser för
beståndet i vår del av landet. Kunskapen om var det i nutiden finns mest och bäst bevarade
orrmiljöer kan sen komma till användning i flera sammanhang. Exempelvis kan man därigenom
göra prioriteringar för att framta hänsynsplaner för orren.
Ansvarsområde: skogsstyrelse, länsstyrelse, kommuner, ideella

Fältåtgärder

●
●
●
●
●
●

Röjning av trädbevuxna mosseplan
Hydrologiska åtgärder på mossar
Gynna flerskiktade, tjädervänliga bestånd och spara kjolgranar
Spara väl tilltagna skyddszoner mot sumpskogar och kärr
Demonstrationsområden
Stödinplantering av orre

Röjning av trädbevuxna mosseplan
Manuella röjningsinsatser för att befria mosseplan från småträd och buskar har som redan nämnts
(under Planering) blivit en radikal åtgärd i försöken att hindra igenväxningen av mossarna. Efter
utredningar och samförståndslösningar (oftast privatägd mark) bör liknande arbetsinsatser kunna
genomgöras på en hel del andra, omsorgsfullt utvalda myrområden i Skåne.
Ansvarsområde: länsstyrelse, markägare, ideella
Hydrologiska åtgärder på mossar
Insatser för att återställa hydrologin i värdefulla myrkomplex har gjorts på skilda håll (Life to
ad(d)mire). Genom att lägga igen dränerande diken hoppas man återvinna en del av mossens
vattenhållande förmåga och på samma gång försämra möjligheten för träd att åter etablera sig efter
genomförda röjningsinsatser. Liknande åtgärder bör genomföras på andra myrkomplex, där så är
lämpligt och möjligt.
Ansvarsområde: länsstyrelse, kommuner, markägare

Flerskiktade skogar och bevarandet av kjolgranar
Tjädern trivs i flerskiktade skogsbestånd och om man samtidigt tillåter inslag av lövträd i
barrskogen ökar också mångfalden av olika arter generellt sett. Skogens undervegetation ska inte
röjas bort om man har tjädern för ögonen.
Fristående s k kjolgranar har visat sig vara viktiga som skydd i den talldominerade tjäderskogen.
På dessa ensamgranar finns det friskväxande grenar ända ner till marknivån. Det är viktigt att dessa
kjolgranar sparas för framtiden.
Dungar med äldre träd i form av tallar och aspar kan vara viktiga att spara för att gynna tjädern.
Ansvarsområde: skogsstyrelse, markägare

Sumpskogar och kärr
Dessa våtmarksmiljöer har ett betydelsefullt värde i samband med skogshönsens fortlevnad.
Tjäderhönan vallar ofta de små kycklingarna i dylika marker, framförallt på jakt efter mätarlarver
och andra proteinrika matpaket.
Det är av stor vikt att dessa våtmarker får förbli odikade, men även väl tilltagna skyddszoner med
tall och björk lämnas kvar när skogliga åtgärder vidtas i den intilliggande ”fastmarksskogen”.
Ansvarsområde: skogsstyrelse, markägare
Demonstrationsområden
Väl utvalda demonstrationsområden ska kunna fungera som objekt att visa upp vid skogsdagar men
även vid kursdagar med skogshönsen på schemat. Sådana områden bör helst förläggas till marker
med både tjäder och orre, varvid dessa arters krav på miljön kan demonstreras och utförda åtgärder
visas upp.
Ansvarsområde: skogsstyrelse, länsstyrelse, kommuner

Stödinplantering
Möjligheterna till stödinplantering av orre diskuteras som en exceptionell men tänkbar insats i
områden som näst intill förlorat hela sin orrstam. En sådan åtgärd måste då rimligen
sammankopplas med påtagliga förbättringar av orrens miljö i stort. Röjningar av igenväxande
mosseplan, andra förbättrande insatser i mossarnas randmiljöer och ett aktivt viltvårdsarbete för att
hålla rovviltstammarna på en rimlig nivå kan vara exempel på dylika åtgärder.
Ansvarsområde: länsstyrelse, ideella

Jakt och viltvård

● Vilka predatorer är mest betydelsefulla för tjäder/orre
● Hålla balanserade rovdjursstammar
● Behovet av fridlysning av den skånska skogshönsstammen
Vilka predatorer är mest betydelsefulla
Tjäderns och orrens predatorer hjälper till att sätta gränser för storleken på skogshönsbestånden.
Bättre kunskap borde framtas i vilken omfattning de olika predatorerna deltar i beskattningen av
skogshönsen i denna del av landet. En förhållandevis ny art som vildsvinet bör också undersökas i
detta avseende.
Ansvarsområde: länsstyrelse, jägare, ideella

Hålla balanserade rovdjursstammar
Rovdjuren har en naturlig och viktig roll i naturen. Detta gäller givetvis även när man försöker
belysa skogshönsens situation i södra delen av landet. Att predationen på inte minst ägg och
kycklingar är stor är omvittnat från flertalet håll. Det måste därför ses som en viktig vilt- och
naturvårdsinsats att försöka hålla ”balanserade” rovdjursstammar i de skogshönsrika områdena.
Ansvarsområde: länsstyrelse, markägare, jägare
Behovet av fridlysning av den skånska skogshönsstammen
De skånska skogshönsstammarna är nu för tiden så pass decimerade att någon jakt knappast lär
förekomma på desamma. Diskussioner har förekommit om lämpligheten av att fridlysa tjädern och
orren i Skåne län, med motiveringen att jakttid knappast kan sättas på arter med så pass låga
populationer. Regeringen är den myndighet som utfärdar fridlysningar.
Ansvarsområde: länsstyrelse, jägare, ideella

Tillämpning av lagar och förordningar

● Artskyddsförordningen och EU:s fågel- och habitatdirektiv
● Skogsvårdslagen
Artskyddsförordningen och EU:s fågel- och habitatdirektiv
I artskyddsförordningen finns följande text medtagen:
”4 § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till
denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att
1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och
flyttningsperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.”
Exempel på arter som tas upp i detta sammanhang är bl.a.: havsörn, fiskgjuse, kungsörn, orre,
tjäder, berguv, sparvuggla, trana, nattskärra.
Ansvarsområde: länsstyrelse, skogsstyrelse
Skogsvårdslagen
I skogsvårdslagen, under rubriken ”Hänsyn till arter” (7:19), finns följande formulering:
”Skador till följd av skogsbruksåtgärder ska förhindras eller begränsas i livsmiljöer och på
substrat där det förekommer prioriterade fågelarter, vilka framgår av bilaga 4, samt arter
markerade med N och n i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) eller som betecknas som
akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade.”
Ansvarsområde: skogsstyrelse, (länsstyrelse)

Områdesskydd
● Naturreservat
● Natura 2000
● Biotopskydd

Naturreservat
”De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört naturmiljöer i långt snabbare takt än
någonsin tidigare i historien. Vi måste därför bättre värna och vårda våra skogar, vattendrag,
betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer.
Miljöbalken anger följande skäl till att bilda naturreservat:
•
bevara biologisk mångfald
•
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
•
tillgodose behov av områden för friluftslivet
•
skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
•
skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.” (Naturvårdsverkets hemsida)
Inrättandet av naturreservat görs för att naturvärdena i ett intressant naturområde ska bevaras och
förstärkas. En reservatsbildning kan givetvis också gälla skogs- och myrområden inkluderande
viktiga marker för tjäder och orre.
Ansvarsområde: länsstyrelse, kommuner, (skogsstyrelse)
Natura 2000
”Målet med nätverket Natura 2000 är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige finns
cirka 4 000 Natura 2000-områden. Många av dem är också naturreservat eller nationalpark.
Urvalet av Natura 2000-områden är en viktig grund för att bevara ett representativt urval av
naturmiljöer i Sverige. Natura 2000 omfattar värdefulla naturområden med arter eller naturtyper
som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.” (Naturvårdsverkets hemsida)

Bland Natura 2000-områdena finns också flera varierade myrkomplex medtagna och i sådan fall har
tjädern och orren tagits upp som speciella Natura 2000-arter. Stensmyr och Fäje myr (Röke) är
exempel på Natura 2000-områden i Hässleholms och Örkelljunga kommuner.
Ansvarsområde: länsstyrelse, skogsstyrelse
Biotopskydd
”Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som kan användas för att skydda små markoch vattenområden (biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer
för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. Syftet med att skydda
sådana biotoper är att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer som har särskilt stora värden
för djur- och växtarter.” (Naturvårdsverkets hemsida)
Ansvarsområde: skogsstyrelse, länsstyrelse, kommuner

Myndighetsutövning

● Viktigt med hänsyn till tjäder och orre vid vindkraftsansökningar
● Viktigt med hänsyn till tjäder och orre vid torvtäktsansökningar
Vindkraftsansökningar
Kunskapen om hur vindkraftverk påverkar tjäderns och orrens livsbetingelser är förhållandevis
liten. Både tjädern och orren är dock ganska klumpigt flygande fåglar och riskerna för exv
kollisioner med verken är inte helt försumbar. En restriktiv hållning bör rekommenderas när
ansökningar för uppförandet av vindkraftverk i anslutning till tjäderlekar/orrspel inkommer till
beslutande myndigheter.
Ansvarsområde: länsstyrelse
Torvtäktsansökningar
Tjädern har viktiga delar av sina livsmiljöer förlagda till mossarnas randskogar i norra Skåne. I
samband med torvtäktsverksamhet spolieras oftast dessa miljöer mer eller mindre. Det bör därför
vara av vikt att i samband med ansökningar för torvtäkt även ta ställning till hur täkten påverkar
tjäderns fortlevnad i trakten. På många håll utgör dessa randskogar något av ”favoritmiljöer” för
den kvarvarande tjäderstammen i norra Skåne.
Orren har viktiga delar av sin livsmiljö belägen ute på mosseplanen och i randmiljöerna till
mossarna i norra Skåne. I samband med torvtäkter spolieras oftast dessa miljöer mer eller mindre.
Dock är det inte ovanligt att orrens lekplats kan vara belägen ute på de trädbefriade
brytningsplanen. Här är sikten maximalt bra, vilket är ett krav från orrtupparna.
I samband med ansökningar för torvtäkt måste man även ta ställning till hur densamma påverkar
orrens fortlevnad i trakten.
Ansvarsområde: länsstyrelse

Ekonomiska styrmedel

●
●
●
●
●

LIFE – EU:s ekonomiska verktyg för miljön
LONA-projekt
Nokås (natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen)
Naturvårdsavtal
FSC/PEFC-certifiering

LIFE – EU:s ekonomiska verktyg för miljön
”EU-kommissionen delar årligen ut pengar till projekt i medlemsländerna. Bidragen beslutas och
delas ut året efter ansökan. Naturvårdsverket hanterar ansökningarna i Sverige.” (Naturvårdsverket)
Life to ad(d)mire (se tidigare avsnitt) är ett sådant projekt.
Ansvarsområde: länsstyrelse

LONA-projekt
”Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars
långsiktiga naturvårdsengagemang. Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men även
intresseorganisationer kan anmäla projekt. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi
eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen.” (Naturvårdsverkets hemsida)
I samband med ett LONA-projekt måste sökanden bidra med egen finansiering till 50%, medan stöd
från staten kan erhållas för samma belopp.
Ansvarsområde: länsstyrelse, kommuner
Nokås
”Vill du göra åtgärder som hjälper skogens växter, djur, vattenmiljöer eller bevara värdefulla
kulturmiljöer? Eller vill du främja landskapsbilden och friluftslivet?
Då kan du ansöka om stödet Nokås (natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen).
Stödet täcker 70 % av den kostnad som Skogsstyrelsen godkänt.” (Skogsstyrelsens hemsida)
Ansvarsområde: skogsstyrelse
Naturvårdsavtal
”Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal. Fastighetsägaren och staten eller en kommun kommer
överens om en viss ekonomisk ersättning för fastighetsägaren mot att denne avstår från till exempel
skogsbruk.” (Naturvårdsverkets hemsida)
”Avtal kan användas för att gynna arter med speciella biotopbehov. Livsmiljöerna upprätthålls
eller utvecklas, bland annat genom skötsel.
Tjädern behöver ett omväxlande skogslandskap med en rad olika biotoper för de vuxna fåglarnas
behov vid olika årstider och för kycklingarnas olika utvecklingsstadier.” (Skogsstyrelsen)
Ansvarsområde: länsstyrelse, skogsstyrelse
FSC/PEFC-certifiering
Skogsbruksplaner och certifieringar kan påverka skogsbruket på olika sätt. Bland annat bör/ska
förekomsten av en tjäderlekplats föra med sig större hänsynstagande när kunskapen om densamma
väl finns på plats.
Enligt den svenska FSC-standarden (2010) gäller följande:
”Förekomst och hänsyn ska dokumenteras gällande kända rovfågelbon och tjäderspelplatser samt påvisbara
åtgärder för att skydda dessa ska genomföras (kriterium 6.2.5)”

Ansvarsområde: markägare, skogsbolag

Kommunikation

● Tjäder- och orrekursdagar anordnas för markägare, skogsorganisationer, myndigheter m fl
● Bättre kommunikation mellan olika aktörer
Tjäder- och orrekursdagar
Arrangemang av tjäder/orrekursdagar kan vara ett effektivt sätt att både lyfta tjäderns/orrens
situation och samtidigt sammanföra olika intressenter som markägare, tjänstemän och ideella.
Tjäder-/orrekunniga personer behövs för att hålla i kursen.
De markägare/skogsägare som har tjäder/orre och tjädervänlig/orrvänlig mark på sina fastigheter
bör på alla sätt stimuleras att delta i dylika sammankomster. Men det är också vitaliserande om det
samtidigt finns personer från skogsstyrelsen/länsstyrelsen och från den ornitologiska skaran med.
Om kursen ger en ökad förståelse av och kunskap om tjäderns och orrens behov har mycket vunnits.
Ansvarsområde: skogsstyrelse, länsstyrelse, kommuner, ideella

Bättre kommunikation mellan olika aktörer
Behoven av att uppmärksamma och ta reell hänsyn till fågelarterna tjäder och orre är stora. Ett
fungerande ”informellt” nätverk där både markägare, myndigheter (skogsstyrelse, länsstyrelse,
kommuner), ornitologer och jägare ingår skulle ha/få betydelse i sammanhanget.
Tjäderns lekplatser har exempelvis ofta varit på tapeten vad gäller behovet av hänsyn och
uppmärksamhet. Bristen på sådan kan i en hel del fall hänföras till brist på kunskap och brist på
kommunikation.
Ansvarsområde: ideella, markägare, jägare, skogsstyrelse, länsstyrelse, kommuner

Storområden
En av målsättningarna med projektet är att ta ett landskapsperspektiv på kommunernas, på norra
Skånes myrmarker och skogsmarker. Med detta menar vi att det är av stor vikt att försöka bevara
och förstärka de framtida naturvärdena överlag. Ett område behöver inte vara naturreservat eller
Natura 2000-område för att i realiteten vara en viktig del i det framtida naturlandskapet.
Behovet av att betrakta tjädern och orren i ett landskapsperspektiv har redan framhållits. Naturens
komposition av intressanta skogar och öppna våtmarker utgör viktiga element att fundera över. Det
känns därför naturligt att försöka lyfta fram skogshönsens situation genom att urskilja ett antal
storområden i Skåne län.
Naturlandskapet i norra Skåne inbegriper bland annat områden med starka inslag med myrmarker.
Det är också ofta här som man kan hitta bra miljöer för våra skogshöns. Sett med skogshönsens
ögon har dessa marker, under senare decennier, oftast försämrats på flera sätt.
Nedanstående storområden skulle kunna ses som plattformar i ett arbete där man vill främja och
förbättra förhållandena för arter som just tjäder och orre. Områdena inbegriper både myrmarker och
skogsmarker. Några förslag till reella avgränsningar har dock inte gjorts.
1)
2)
3)
4)
5)

Fäje myr (Röke) – Stensmyr
Långalts myr – Smedhultamossen
Varshults myr – Smörmyr
Fjällmossen – Vrånge mosse
Vysslemyr/Västermyr – Gödas myr/Vakö myr

Hässleholms kommun (Örkelljunga)
Örkelljunga kommun
Perstorps kommun (Klippan, Örkelljunga)
Hörby kommun (Kristianstad)
Osby kommun (Östra Göinge)

Följande aktiviteter och åtgärder föreslås genomföras i storområdena:
● Inventering med likartad metodik av tjäder respektive orre
● Upprepade skogshönsinventeringar 10-15 år efter första inventeringen
● Hänsynsplaner/landskapsövergripande planer för kärnområden med tjäder och orre
● Intensifierad rådgivning kring skogshönsfrågor
● Kursdagar med tjädern och orren för ögonen
● Framtagande av demonstrationsområde att användas i utbildningssyfte
Ovannämnda aktiviteter har var för sig berörts mer under tidigare avsnitt under Åtgärder.

Åtgärdsförslag – prioriteringar
Ovan har en hel del åtgärder föreslagits. Allt är knappt möjligt att genomföras, åtminstone inte på
kort sikt, framförallt pga resursbrist av olika slag. En prioritering är därför nödvändig.
Att höja intresset och engagemanget för landets sydligaste population av tjäder och orre hos både
markägare, myndigheter och ideella upplevs som en av de viktigare insatserna inför framtiden.
Vettigt upplagda kursdagar kan säkert vara givande för att uppnå detta mål. Men behoven av
förbättrad kunskapsinhämtning om skogshönsens situation är också stora.
Tjäderns lekplatser med närområde är viktiga miljöer att skydda, men en initierad rådgivning i
tjäderskogen bör också inbegripa att spara skyddszoner kring våtmarker och kärr, att gynna
flerskiktade skogar mm. Arbetet med att bevara lekplatsernas miljöer kan knappast ses som
förlegad. Skogsstyrelsens roll bör vara en aktiv aktör i sammanhanget.
Utbredningen av tjäderhabitat på landskapsnivå kan nu för tiden inhämtas med hjälp av
satellitbildstolkning, medan genomtänkta inventeringar av tjäderbestånden förstås måste göras i fält.
De ”skånska” skogshönsens viktigaste kärnområden (spridningsområden) bör därefter kunna
identifieras, varvid hänsynsplaner lämpligtvis kan framtas i samarbete med expertis. Allt detta
fordrar ett gott samförstånd med markägarna i fråga.
Insatser för orrens miljö har under senare år mestadels fokuserat på bortröjningar av träd- och
buskskikt på mosseplan. Efter utvärderingar och eftertankar kan andra, lämpliga röjningsobjekt
säkert bli aktuella för liknande insatser.
Utväljandet av minst fem storområden har föreslagits som en möjlighet för att få mer greppbara
landskapsområden att inventera och hämta in diverse kunskap om. Dessa områden bör inbegripa
”bra” förekomster med både orre och tjäder.
Allmänt sett, i alla fall ur skogshönssynvinkel, finns önskemål om att grandominansen på många
håll ska minska och att förekomsten av tall och tallblandade skogar istället kan öka. Detta gäller inte
minst i närområdena till viktiga myrkomplex.
Skogs- och myrmarkernas utseende sätter ramar för skogshönsens beståndsstorlekar. Predatorerna
är en annan faktor av stor betydelse i detta sammanhang. Att försöka hålla balanserade
rovdjursstammar är alltså av vikt.
Betydelsefulla skogshönsområden bör i en del fall kunna skyddas i form av naturreservat eller
liknande. Upprättandet av naturvårdsavtal och frivilliga certifieringar är andra överenskommelser
som kan gynna arter som tjäder och orre.

Nyckelpersoner
Markägare
I ett projekt där insatser för att gynna de framtida bestånden av tjädrar och orrar står i centrum
måste markägarnas roll framhävas. Om insatser och olika former av hänsyn ska bli en verklighet är
det av största vikt att markägarens intresse, engagemang och ansvar lyfts fram. Skogsvårdslagens
hänsynsregler bygger till viktiga delar på att den enskilde skogsägaren ska engageras.
Ideella naturvårdare, jägare
Kunskapen om våra skogshöns (och skogsväxter) är oftast bäst samlad hos ideellt engagerade

ornitologer, botanister och lokalt verksamma jägare. För att ett framtida engagemang ska bli
fruktbart är det viktigt att den kunskap som här finns också plockas fram och kommer till nytta.
Äldre uppgifter om skogshönsbeståndens storlek, uppgång och nedgång är viktiga.
Myndigheter
Olika lagar berör naturen, landskapet varvid naturvårdsansvaret och tillsynen också är fördelat på
olika myndigheter som skogsstyrelsen och länsstyrelsen. Ett seriöst engagemang för skogs- och
myrmarken i nordligaste Skåne lär kräva flera former av samarbete där både markägare,
myndigheter, jägare och ideella får ses som viktiga samarbetspartner. Ett aktivt engagemang
behöver växa fram för att på olika sätt gynna både tjäderns och orrens fortlevnad.

Kontaktade personer
Ett flertal kontakter har tagits i samband med detta projekts genomförande, varvid följande personer
bör omnämnas:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hans Svensson & Jan-Eric Hägerroth (kursledare tjäderkursdagen den 4/4 2014)
Henrick Blank, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Ulla Berglund, Skogsstyrelsen, Hässleholm
David Göransson, Skogsstyrelsen, Hässleholm
Agne Andersson, Kommunekolog Osby; Osby skogsbruksskola
Tord Andersson, Söderåsens miljöförbund
Leif Dehlin, Skånes Ornitologiska Förening (SkOF)
Skogshönsgrupp i SkOF – Anders L Larsson, Håkan Winquist, Patric Carlssson, Björn Herrlund
Mikael Persson, Kronobergs ornitologiska förening
Jan Hellenberg, Göteborgs ornitologiska förening
Anders Wirdheim, Halmstads Ornitologiska Förening/Sveriges Ornitologiska Förening
Lars Åkerman, Göingebygdens Biologiska Förening (GBF)
Göran Rönning, Tjäderobservatörerna
Enkätbesvarare (Se bilaga 2)
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Notering
Insamling av fakta om framförallt tjäderns och orrens situation i södra Sverige har gjorts på olika
sätt. Ingemar Hjorths tjäderbok (Tjädern – en skogsfågel, 1994) har studerats mer omsorgsfullt,
liksom Per Angelstams och Eric Ringabys faktaskrift om orren (Lär känna Orren, 1987). Ett flertal
artiklar om skogshönsens situation har därutöver granskats. Någon noggrannare efterforskning i
sentida vetenskapliga rapporter har dock inte genomförts.

Bilaga 1

Inbjudan till tjäderkurs fredagen den 4 april 2014
Vi har glädjen att inbjuda dig till en tjäderdag som ska gå av stapeln fredagen den 4 april.
Anledningen till att denna dag anordnas är att Hässleholms och Örkelljunga kommuner i ett LONAprojekt (Lokala Naturvårdssatsningen) försöker lyfta fram tillståndet och villkoren för skogshönsen
orre och tjäder i norra Skåne. Projektet har fått namnet ”Tjäderskogar och orrmyrar – ett
landskapsperspektiv på Nordskånes skogsbygd”.
Under projektets gång har vi kommit i kontakt med Hans Svensson och Jan-Eric Hägerroth i
Mellansverige. Dessa har gedigen kunskap om framförallt tjädern och dess levnadsvillkor. De har
också satt samman ett kursprogram om tjädern, vilket inbegriper både en teoretisk del och ett
efterföljande fältbesök. Under teoripasset tar Hans och Jan-Eric upp följande moment:
Monografi
Tjädern och skogsbruket
Risker och hot
Predation
Forskningsresultat
Tjäderns villkor
Inventeringsteknik
Hantering av fynddata

Program för tjäderdagen
08.30-09.00
09.00-10.15
10.15-10.45
10.45-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-16.00
16.00-16.30

Samling församlingshemmet i Röke, frukt, juice
Hans Svensson och Jan-Eric Hägerroth presenterar tjädern
Kaffe och fralla; bensträckare
Hans och Jan-Eric fortsätter sin presentation av tjädern
Förflyttning till tjädermark
Lunch, medhavd matsäck
Vandring i några olika tjädermarker
Avslutning, sammanfattning av dagen

VARMT VÄLKOMMEN!!
Deltagar-komihåg:
Fältklädsel inkl stövlar/högskaftade kängor
Ta med matsäck/lunch att ätas i fält
Ta med fika för eftermiddagens fältbesök

Kursen är kostnadsfri
Lars-Erik Williams, kommunekolog, Hässleholm Janne Johansson, ekolog, Örkelljunga
0451-268399 eller mobil – 0709818399
0435-50131 eller mobil – 0704358102
lars-erik.williams@hassleholm.se
janne_ringarp@telia.com

Bilaga 2

Enkätsammanställning (bruttoversion)
Under vårvintern 2014 gjordes en enkätundersökning i form av ett tiotal frågor vilka alla hade
tjädern och orren som gemensam nämnare. Denna bilaga inleds med en uppräkning av de som
svarade på enkäten för respektive myndighet eller organisation. Därefter följer enkätsvaren rakt av.

Svarslista för enkät om tjäder och orre:
svar erhållna från nedanstående

Länsstyrelser (södra Sverige)
Länsstyrelsen i Blekinge
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Åke Widgren
Per Ekerholm
Helena Lager
Marielle Gustafsson
Henrick Blank

ake.Widgren@lansstyrelsen.se
Per.Ekerholm@lansstyrelsen.se
Helena.Lager@lansstyrelsen.se
Marielle.Gustafsson@lansstyrelsen.se
Henrick.Blank@lansstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – olika distrikt
Joakim Hemberg
Ola Runfors
Ulla Berglund
David Göransson
Krister Wahlström
Tomas Gustafsson
Viktor Åberg
Magnus Wadstein
Johan Åberg

Blekinge
Blekinge
Skåne
Skåne
Kronoberg
Jönköping
Kalmar
Östra Götaland
Borås

joakim.hemberg@skogsstyrelsen.se
ola.runfors@skogsstyrelsen.se
ulla.berglund@skogsstyrelsen.se
david.goransson@skogsstyrelsen.se
krister.wahlstrom@skogsstyrelsen.se
tomas.gustavsson@skogsstyrelsen.se
viktor.aberg@skogsstyrelsen.se
magnus.wadstein@skogsstyrelsen.se
johan.aberg@skogsstyrelsen.se

Ornitologiska föreningar – SOF, länsföreningar
Kalmar Ornit. förening
Nybro-Emmaboda fågelkl.
Kronbergs ornit. förening
Nordöstra Skånes fågelkl.

Jan Ottosson
Ulf Edberg
Mikael Persson
Jan Linder

janottosson@tele2.se
nybroemmabodafk@yahoo.se
mikael@respress.se
linder.jan@bredband.net

Naturskyddsföreningar, olika kretsar
Naturskyddsf. i Göinge.
Söderåsens Naturskyddsf.

Sveaskog
Södra

Anders Ekstrand
Lars-Bertil Nilsson

Stefan Bleckert
Gustaf Aulén

anders.ekstrand@sodra.com
bj-lbn@comhem.se

Stefan.Bleckert@Sveaskog.se (mkt kort)
gustaf.aulen@sodra.com

1) Har du bra kunskap om vilket tjäderbestånd som finns i länet, er del av länet?
Lst-Kalmar

Nej.

Lst-Blekinge

Vi har en, på övergripande nivå, ganska god kunskap om tjäderns förekomst i
länet. Arten är glest spridd i skogsbygden.

Lst-Jönköping

Länsstyrelsen har inventerat tjäderspel inom miljöövervakningen sedan början
på 2000-talet. Inventeringen ger en uppfattning om hur läget är i länet, hur stora
spelen är osv. I samband med mkb:er vid vindkraftsärenden tillkommer det en
del uppgifter om var det finns tjäderspel. 2013 inventerade vi ca 50 spelplatser
(ej alla aktiva).

Lst-Kronoberg

Nej.

SKS-Borås

Nej, inte tillräckligt för ett bra bevarandearbete.

SKS-Jönköping

Länsstyrelsen har inventerat tjäderspel inom miljöövervakningen sedan början
på 2000-talet. Inventeringen ger en uppfattning om hur läget är i länet, hur stora
spelen är osv. I samband med mkb:er vid vindkraftsärenden tillkommer det en
del uppgifter om var det finns tjäderspel.

SKS-Ljungby

Nej, inte efter Gudrun. Jag tycker mig märka en vikande trend men andra jag
pratar med tycker tvärtom. Jag har letat tjäder flera rundor i vinter men inte
hittat någon. Jag har lagt in alla mina obsar i Svalan. Har ni kollat om det går att
göra något med det materialet.

SKS-Kalmar

Relativt dålig koll. Populationen bedöms dock helt klart ha gått ner de senaste
30 åren. Detta bedöms bero på bl.a. en förändring av tjäderns hemmiljöer på
landskapsnivå, där tallen på många håll ersatts med gran. Lokalt kan en viss
ökning ha skett de senaste åren.

SKS-Blekinge

Ja, ganska bra vad gäller utbredning men inte numerär.

SKS-Östergötl

Vi har med hjälp av ideella krafter + tjäderkunniga personer genomfört
inventeringar i de flesta kommuner i länet under 2000-talet. Dessa har
finansierats av Skogsstyrelsen, länsstyrelsen, vissa kommuner, Jägarförbundet,
fågelklubbar m fl. Inventeringarna har syftat till att lokalisera lekplatser och
antalet tuppar.

SKS-Skåne

De rapporter som inkommit till skogsvårdsstyrelsen/skogsstyrelsen före 2010
har i de fall det rört sig om tjäderspelplatser eller förväntade sådana, lagts in i ett
Flora/Faunaskikt tillhörande vår kartapplikation Kotten. Därmed har platserna
varit kända för användarna av Kotten eftersom detta var ett s.k. obligatoriskt
skikt som visades med automatik när man kollade t.ex. avverkningsanmälningar.
Vid byte av kartapplikation i vårt nya system Navet, följde Flora/Faunaskiktet
med, som ett skikt som checkar av t.ex. vid avverkningsanmälningar. Dock är
inte skiktet längre tillgängligt för redigering. Det kommer antagligen inte att bli
så heller (resursbrist; för kostsamt), utan i stället kommer vi att använda
artportalen i ArtDatabanken. Detta förutsätter ju då att någon har registrerat
tjäderbestånd/spelplatser i artportalen…

Den senaste rapporten som lämnats av Janne Johansson 2013, avser
observationer 2010. Då dessa är koordinatsatta hoppas vi kunna överföra
obsarna till ett digitalt skikt för applicering och användning i våra kartor. Detta
skikt kommer dock inte att ligga så till att det checkar av med automatik, utan
som ett lokalt skikt som den, som kommer ihåg det, kan se i kartorna.
Resursbrist (tid; någon som fixar till det) gör att det väntar på att göras.
Södra

Kunskap/vetskap om regionala och lokala förekomster av tjäder (och andra
arter) får vi vanligtvis från olika källor. Det kan vara myndighetsuppgifter,
uppgifter från markägare, ornitologer eller andra med god lokalkännedom.
Vanligtvis hanteras kunskap om tjäderförekomster lokalt i samband med
skogsbruksplanläggningen eller som hänsyn vid avverkningar. Jag har ingen
egen detaljkunskap om läget för tjäder i norra Skåne, mer än att jag vet att det är
sydgränsen för den svenska populationen och att den därmed är mycket
ovanligare där än längre norrut i Småland.

SNF-Göinge

Relativt bra för Osby och Östra Göinge kommuner ca 50 tuppar.

Söderåsen

Det finns tyvärr inget tjäderbestånd på Söderåsen.

NÖ-Skånes F

Följande har hämtats från Artportalen Svalan och kompletterats med några
intervjuer av personer som under senare tid stött på tjäder inom kommunen.
Den sista spelplatsen på Linderödsåsen, fanns vid Eke, och försvann i början av
1970-talet. Under 1980-talet fanns en känd spelplats i norra delen av
kommunen. I samband med omfattande avverkningar runt om spelplatsen
minskade, och slutligen försvann fåglarna härifrån. Från 1980-talet och framåt
är i stort sett samtliga rapporter om tjäder från kommunens norra delar, dvs
inom barrskogens naturliga utbredningsområde. Vid ett par tillfällen har tjäder
rapporterats/setts från/på Linderödsåsen. Obekräftade rykten talar om att det
rörde sig om utsatta fåglar.
Vid 90-talets början rapporterades stadigt 2-4 ex från norra kommundelen, under
andra halvan var den siffran halverad till 1-2 ex. Under 2000-talet saknas
rapporter för hälften av åren, men de år rapportering skett har 1-2 ex
rapporterats. Senast 2 ex 2012 och för första gången på mycket länge
rapporterades häckning (höna med en pulli) från norra delen av området 2013.
Med tanke på att många ornitologer regelbundet rör sig inom det aktuella
området så speglar siffrorna säkert en reell nedgång, samtidigt som de visar att
tjädern fortfarande finns kvar.

KronoOF

Varken bra eller dålig, utan snarare måttlig kunskap. Skogsskådning och
tjäderletande har överlag låg prioritet bland traktens skådare, bortsett från några
få entusiaster som har fokus på skogshöns. Att kända spelplatser kontinuerligt
avverkas gör det också svårt att få en korrekt överblick av läget – det är svårt att
veta vad som händer med fåglarna då spelplatser och häckmiljöer avverkas, om
de söker sig vidare till nya områden och spelplatser och i så fall var dessa finns;
lite som att leta efter en nål i en höstack i de likformiga produktionsskogarna
(om nu de miljöerna verkligen accepteras av tjädrarna) som numera dominerar
Kronobergs län.

FK-Nybro-Emm Ja, vi anser oss ha bra koll på tjäderbeståndet i Nybro och Emmaboda
kommuner.

Kalmar Ornitol

Får medge att jag inte har någon koll på tjäderbeståndet.
Men vi har flera skogsområden i kommunen med tjäder.
Norr Kalmar i Böleskogarna finns nog flera par.
Söder om runt Pårydtrakterna finns det också tjäder.
I övrigt finns det fler lämpliga skogsområden där det säkert finns tjäder.

2) Anser du att tjädern som art behöver stöttas på något sätt i din del av landet?
Eller tycker du arten klarar sig bra utan aktiv stöttning?
Lst-Kalmar

Behöver stöd både genom ett mer hänsynsfullt skogsbruk (åtminstone den
lagstadgade hänsynen bör tas…), men också t.ex. vid vindkraftanläggning.

Lst-Blekinge

Vi har inte jobbat särskilt med tjädern i Blekinge, och har därför inget bra svar
annat än att det sannolikt krävs ett större hänsynstagande i skogsbruket.

Lst-Jönköping

Många av inventerarna anger att skogsavverkningar av spelplatser är ett hot mot
tjädern. Genom att samråda med Skogsstyrelsen vid avverkningar i anslutning
till tjäderspel kan förutsättningarna troligtvis bli bättre för tjädern. Detta kan
bara ske om tjäderspelen är kända av Skogsstyrelsen. Utöver hänsyn i
skogsbruket behöver tjädern särskilt uppmärksammas vid exploateringsprojekt,
inte minst vindkraft.

Lst-Kronoberg

Det behöver tas hänsyn till tjäder vid avverkningsanmälningar,
vindkraftsetableringar och bildande av naturreservat.

SKS-Borås

Definitivt behov av bevarandeåtgärder.

SKS-Jönköping

Många av inventerarna anger att skogsavverkningar av spelplatser är ett hot mot
tjädern. Genom att samråda med Skogsstyrelsen vid avverkningar i anslutning
till tjäderspel kan förutsättningarna troligtvis bli bättre för tjädern. Detta kan
bara ske om tjäderspelen är kända av Skogsstyrelsen.

SKS-Ljungby

Tjädern måste bedömas ur landskapsperspektiv. Jag är rädd för att arten
missgynnas påtagligt av dagens skogsbruk.

SKS-Kalmar

Vi bedömer att det finns det ett antal faktorer som riskerar att försämra
förutsättningarna för tjädern (se svar fråga 3).

SKS-Blekinge

Arten kommer inte att finnas kvar på lång sikt om inga åtgärder vidtas (fråga 3).

SKS-Östergötl

Arten behöver stöttning. Stammen har troligen minskat av olika skäl.
Skogsbruk, predation mm.

SKS-Skåne

Vet ej vad jag ska svara på detta. Personligen vill jag gärna ha kvar tjädern i
Skåne. Men sedan är frågan om vad som kan göras aktivt för att behålla den
som häckande. Skogsstyrelsen har inga tillgängliga instrument för detta. Vår
insats blir att i möjligaste mån förhindra att tjäderspelsplatser förstörs vid
avverkning samt rådgivning i samband med avverkningsanmälningar som berör
spelplatser.

Södra

Jag brukar säga att det finns lika många åsikter om tjädern som om älgen. Men
det finns dock ett antal åtgärder som är praxis sedan länge, nämligen att vara
rädd om identifierade tjäderspelplatser och kärr och myrstråk som är viktiga
biotoper för såväl hönor som kycklingar.

SNF-Göinge

Arten behöver stöttas men en stor del av tillbakagången beror på rävstammens
återhämtning När rävskabben var ny blev det kullar på 8-10 nu överlever sällan
mer än 1-3 kycklingar till vuxen ålder.

Söderåsen

Om den funnits på Söderåsen så är det väldigt länge sedan. Bättre att satsa på
orren.

NÖ-Skånes F

Det behövs knappast nationellt, regionalt går det bra för tjädern. Men om vi vill
behålla/återskapa en livskraftig stam i sydligaste Sverige krävs olika stödjande
insatser.

KronoOF

Utan tvekan. Det viktigaste är självklart att avverkningen av spelplatser upphör.
Här har Skogsstyrelsen en avgörande roll. Avgörande är också att naturskogar
med rik undervegetation med t.ex. blåbärs- och lingonris sparas. Önskvärt vore
också en betydligt högre grad av nyplantering av tall (som trängs tillbaka till
förmån för gran). Är också orolig för den storskaliga etableringen av
vindkraftverk i kända tjädermarker, som innebär att hydrologin (och
markskiktet, blåbärs- och lingonris etc) riskerar att ändras i samband med
dränering då tillfartsvägar byggs.

FK-Nybro-Emm Arten kommer inte att överleva länge till här utan aktiv stöttning.
Kalmar Ornitol Tror nog den klar sig, men, men det verkar som skogsägare och skogsbolagen har
hög avverkning på skog just nu, kan påverka.

3) Vilka åtgärder anser du är viktigast att genomföra för att ge tjädern bättre
möjligheter in i framtiden?
Lst-Kalmar

Hänsyn i skogsbruket till spelplatser.

Lst-Blekinge

Som sagt … bättre naturvårdshänsyn i skogsbruket.

Lst-Jönköping

Förbättrad skogshänsyn. Landskapsövergripande skogsbruksplaner. Att tillse att
inte tallen och därmed blåbärsriset minskar eller försvinner i landskapet. Att på
olika sätt informera om och skydda stora spelplaster. Att hålla balanserade
stammar av klövvilt och rovdjur.

Lst-Kronoberg

Att tjäderspelplatserna inte berörs av skogsavverkningar och vindkraftsetableringar samt att det råder förbud mot jakt på skogshöns i reservaten.

SKS-Borås

Ökad andel av hyggesfria metoder i skogsbruket samt större hänsyn eller
avstående av skogsbruksåtgärder i tjäderbiotoper.

SKS-Jönköping

Att tillse att inte tallen och därmed blåbärsriset minskar eller försvinner i
landskapet. Att på olika sätt informera om och skydda stora spelplaster. Att hålla
balanserade stammar av klövvilt och rovdjur.

SKS-Ljungby

Längre omloppstid på skogen.

SKS-Kalmar

Motverka lägre slutavverkningsåldrar, vilket medför lägre andel gammal skog
samt färre skogar med välutvecklad fältvegetation av blåbärsris.
Få bättre kännedom om tjäderns spelplatser så att dessa kan skyddas i samband
med skogliga åtgärder. Spara mer underväxt vid röjning och gallring för att
skapa mer flerskiktade skogar samt spara skyddszoner mot sumpskogar och
surdråg. Öka andelen tall i samband med föryngring.

SKS-Blekinge

Öka andelen tall i landskapet. Idag planteras tall på fyra hyggen av hundra.
Identifiera spelplatser och höja lägsta slutavverkningsålder till minst 80 år så att
blåbärsris hinner etableras (tar ca 60 år).

SKS-Östergötl

De största och viktigaste lekplatserna bör bevaras genom markägarnas försorg.
Själva lekplatsen lämnas orörd eller med mindre biotopvårdande åtgärder.
Landskapet runtomkring kan brukas men med bibehållen mängd tjädervänlig
skog. Skogsstyrelsen har på markägarnas uppdrag gjort sk tjäderplaner på vissa
lekplatser. Uppföljningar av tjäderstammens storlek bör göras på ett bättre och
mer systematiskt sätt än hittills. Bildande av reservat eller annat skydd är ingen
lösning, de flesta tjäderlekplatser håller inte tillräckliga kvalitéer för att rymmas
i den mängd som ska skyddas.

SKS-Skåne

Registrering på artportalen är det som står till buds f. n. för att vi ska kunna ta
hänsyn vid avverkningsanmälningar.

Södra

Det finns flera saker man kan tänka på när man planerar skogsbruk i områden
där finns tjäder.
Exempel: Att sprida avverkningarna så att inte all äldre skog avverkas samtidigt,
om en spelplats finns identifierad kan man lämna kilar av äldre skog in mot
spelplatsen, gynna blåbärsförekomster och sumpiga partier, spara tjädertallar
m.m.

SNF-Göinge

Rovdjursbekämpning(räv), skydd av spelplatser, på lång sikt är ett bekymmer att
älgen äter upp all tall och den förgraning som då uppstår Ingen spannmålsodling
längre i skogsbygder smååkrar försvinner.

Söderåsen

Inga.

NÖ-Skånes F

Mer föryngring av tall på för tallen lämpliga marker. Återskapa mosaiklandskap,
framför allt genom att lägga igen diken för att återskapa sumpskogsmiljöer.
Undvika avverkning i och skogliga åtgärder som påverkar hydrologin i anslutning till potentiella spelplatser och viktiga vårfödosöksmiljöer (med tuvull).
Helt avgörande för tjädern i Kristianstads kommun är hur tjäderpopulationen
utvecklas på Smålands- och Blekingesidan. Detta eftersom en livskraftig population i kommunen kräver utbyte med en livskraftig population norr om oss.

KronoOF

Se ovan! Även kontinuerlig inventering och uppföljning av tjäderspelsplatser
vore önskvärd. Vid ett sådant arbete krävs ekonomiskt stöd från Länsstyrelse
och/eller Skogsstyrelse.

FK-Nybro-Emm Det absolut viktigaste som kan göras för att ge tjädern möjlighet att överleva är
att spara dess naturliga miljöer för spel och födosök. I nuläget tas ingen hänsyn
och förvirrade tjädrar, både tuppar och hönor, har setts ända in i centrum av
Nybro stad och Emmaboda.
Kalmar Ornitol

Kanske mer inventering för att skydda spelplatser.

4) Har man under det senaste 20-30 åren gjort något för att hjälpa tjäderpopulationen i dessa trakter? Vem har i så fall varit aktiv i sammanhanget?
Lst-Kalmar

Vet ej.

Lst-Blekinge

-

Lst-Jönköping

Under 1980 talets senare hälft gjorde professor Ingemar Hjort en studie över
tjäderns ekologi under speltiden. Ett antal större spelplatser inventerade och
bevakades. Tuppar märktes och följdes med sändare. Arbetet bekostades av
Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har tillsammans med Sveaskogs planerare gjort
försök med biotopförbättrande åtgärder på och intill några spelplatser.
Skogsstyrelsen jobbar på samtliga plan för att informera om tallens betydelse i
skogslandskapet bl.a. för tjäder. Skötseln av reservat tar hänsyn till
tjäderspelplatser.

Lst-Kronoberg

Lokalt via KOF (Kronobergs ornitologiska förening, gäller framförallt
inventeringar och inläggning av data i artportalen). I alla skötselplaner som
skrivs för skogsreservat finns förbud mot jakt på skogshöns i föreskrifterna.
Inventering av skogshöns krävs nästan alltid vid ansökningar om
vindkraftsetablering.

SKS-Borås

De åtgärder som beskrivs ovan har genomförts men i alldeles för liten
omfattning. Det är huvudsakligen engagerade människor från ex.vis SNF som
drivit på och bl.a. SKS o Lst har hjälpt till att rådge markägare om lämpliga
hänsyn.

SKS-Jönköping

Under 1980 talets senare hälft gjorde professor Ingemar Hjort en studie över
tjäderns ekologi under speltiden. Ett antal större spelplatser inventerade och
bevakades. Tuppar märktes och följdes med sändare. Arbetet bekostades av
Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har tillsammans med Sveaskogs planerare gjort
försök med biotopförbättrande åtgärder på och intill några spelplatser.
Skogsstyrelsen jobbar på samtliga plan för att informera om tallens betydelse i
skogslandskapet bl.a. för tjäder.

SKS-Ljungby

Nej.

SKS-Kalmar

Skogsstyrelsen lyfte tjädern under bl.a. informationskampanjen ”Grönare Skog”
riktad till skogsägare under slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Det har
gjorts enstaka insatser av ideell natur under de senaste 20-30 åren, framför allt
genom att inventera tjäderspelplatser. Resultatet är osäkert (runnit ut i sanden, i
vilket fall har inte myndigheten fått ta del av resultaten).

SKS-Blekinge

Det har inte gjorts något.

SKS-Östergötl

Inventeringar av tjäderlekplatser. Rådgivning till markägare från bl.a.
Skogsstyrelsen, vissa kommuner.

SKS-Skåne

Jag känner inte till något sådant projekt, utöver Janne Johanssons intentioner.

Södra

Känner inte till om det gjorts någon separat satsning från några av Södras
medlemmar i dessa trakter.

SNF-Göinge

Nej inte direkt.

Söderåsen

Nej.

NÖ-Skånes F

Inte såvitt vi vet. Spelplatsen som fanns i norra delen meddelades till
markägaren, vilket har inneburit att ingen avverkning skett inom spelplatsen.

KronoOF

Inte vad jag vet.

FK-Nybro-Emm Det enda som gjorts aktivt, vad vi känner till, är att Nybro kommun/Per Ahlgren
har avsatt en del av kommunens skogsinnehav med tjäderspelsplatser som
skyddad skog. Nu vill tyvärr politikerna i Nybro kommun (S+M) sälja ut
kommunens skogar för att kunna bygga en sopförbrännings-anläggning.
Kalmar Ornitol

Inget konkret vad jag vet.

5) Vem anser du har huvudansvaret för att följa upp tjäderns utveckling och
försöka återge arten livskraftiga populationer även i landets södra delar?
Lst-Kalmar

Vet ej.

Lst-Blekinge

-

Lst-Jönköping

Det finns två kandidater skogsstyrelsen och Länsstyrelserna. Bevarandeansvaret
för arter ligger på länsstyrelserna och de bör därför ha huvudansvaret, men det
kräver nära samarbete med SKS.

Lst-Kronoberg

Vet inte, skogshönsen har hamnat i någon sorts vacuum i och med att de inte är
Åtgärdsprogramsarter och inte är hotade (eller överhuvudtaget rödlistade), vad
gäller artskyddet se nedan. Det finns idag ingen riktad finansiering till
länsstyrelserna för att inventera/följa upp skogshöns. När uppföljningen av
skyddad natur kommer igång på allvar är det möjligt att skogshönsen kan komma
att finnas med som målindikatorer för de reservat där de skulle kunna finnas och
i så fall kommer Länsstyrelsen att inventera skogshöns i berörda reservat. RMÖ
(Miljöövervakningen) täcker delvis skogshönsen) men varken standardrutts- eller
punktruttsinventeringarna lämpar sig för att följa upp skogshöns. Ansvaret för
rapportering av Artikel-17 till EU ligger hos Naturvårdsverket (vilket ju
innefattar skogshönsen). Ansvaret för att ta hänsyn till tjäder i löpande ärenden
av artskyddskaraktär ligger hos Länsstyrelsen (och bör ligga där).

SKS-Borås

Ansvaret för att följa upp är oklart. Miljöpolitiska och internationella åtaganden
för bevarande av t.ex. tjäder har staten antagit/ingått. Politiker har därför ett
stort ansvar för att säkerställa att åtaganden uppfylls.

SKS-Jönköping

Länsstyrelserna.

SKS-Ljungby

Skogsbruket.

SKS-Kalmar

Naturvårdsverket borde ha ansvaret att följa upp utvecklingen.
För att förbättra statusen för skogshönsen borde det finnas ett delat ansvar
mellan myndigheter, skogsägare och skogsbrukets organisationer.
Skogsstyrelsens del omfattar bl.a. rådgivning, inventeringar, lagtillsyn
(avverkningsanmälningar), skogsbruksplaner och områdesskydd. Dessutom
borde certifieringssystemet med gröna planer fånga upp en del viktiga
tjäderspelplatser och sumpskogar.

SKS-Blekinge

Det är en mycket svår fråga. Regeringen via skogspolitik och Skogsstyrelsen
men även länsstyrelserna via miljömål och andra styrande policys. Markägarna
har också ett visst ansvar.

SKS-Östergötl

Två frågor.
Följa upp: Detta bör vara myndigheternas + forskningen (t.ex. SLU) ansvar.
Återge livskraftiga populationer: Detta bör vara skogsnäringens/markägarnas
ansvar.

SKS-Skåne

Vet inte. I de fall tjäderförekomsterna är knutna till områden som ingår i
myrskyddsplanen, naturreservat och/eller Natura 2000 – områden, torde det vara
ett ansvar för berörda myndigheter.

Södra

Sektorsansvaret för naturvården i skogen är delat mellan den enskilde
markägaren och staten. I detta fall är det naturvårdande myndigheter som har
ansvar för kunskapsuppbyggnad, inventeringar och utvärderingar. I detta arbete
kan med fördel lokala experter medverka. Dessa kan vara jägare, ornitologer
eller andra som är aktiva i skog och mark. Men det är också att viktigt att hålla
kontakt med forskare som är kunniga om tjäderns behov. Det bästa är att skaffa
sig en bra översikt över situationen och sedan vända sig till berörda markägare
och presentera förslag till åtgärder i stort och smått. Min erfarenhet är att många
skogsägare är intresserade och roade av naturvård på den egna fastigheten, men
det gäller paketera budskapet på ett sätt som väcker intresse och engagemang.
Sedan måste man även väga in predationstrycket som varierar efter tid. Under
perioder med rävskabb brukar åtminstone predationstrycket från räv minska,
medan trycket från mård kanske ökar?
Det är viktigt att ha en långsiktig strategi där man inser att beståndens antal och
häckningsframgången kan variera starkt mellan olika år även beroende på
väderförhållanden under känsliga delar av häckningstiden.

SNF-Göinge

Länsstyrelsen i Skåne.

Söderåsen

-

NÖ-Skånes F

Att följa upp utvecklingen lär ligga på länsstyrelsens bord. Att behålla eller
bygga upp en livskraftig population är ett ansvar som måste delas mellan

markägare, skogsbruket, jägare och berörda myndigheter. From i år har det
europeiska fågeldirektivet, där tjädern finns med bland de uppräknade arterna,
lagts in i skogsvårdslagens 30§ under delrubriken "Hänsyn till arter".
Därigenom tydliggörs skogsbrukets sektorsansvar för denna och andra
prioriterade fågelarter. Skogsstyrelsens rådgivande roll är viktig, liksom de
legala åtgärder som därmed kan vidtas.
KronoOF

Arbetet bör ske via en samordning mellan ornitologer, länsstyrelse,
skogsstyrelse, skogsbolag och markägare. Tyvärr är det inte så idag. Bra om
även skogshönsintresserade jägare – som ofta har god lokalkännedom - bjuds in
och deltar i arbetet.

FK-Nybro-Emm Tjädern och dess miljöer är en del av mångfalden som ska sparas enligt de av
riksdagen beslutade miljömålen. Därför är det statens/länsstyrelsernas ansvar att
se till att detta bevaras. Som det är nu vill regeringen och miljöministern att det
mesta i skogen ska ske med frivilliga avtal. Det är en oframkomlig väg om man
vill ha en framgångsrik miljöpolitik. Hårdare lagar måste till och efterlevnaden
måste kontrolleras mycket bättre. Skogsvårdslagen är alldeles för mild.
Kalmar Ornitol

Sof och regionalföreningarna och även vi i lokalklubbarna tillsammans med
skogsägarna???

6) Har du bra kunskap om vilket orrbestånd som finns i länet, er del av länet?
Lst-Kalmar

Nej.

Lst-Blekinge

Orren är i det närmaste helt försvunnen från Blekinge.

Lst-Jönköping

Nej, men känslan är att orren gått tillbaka kraftigare än tjädern, efter en topp just
efter stormen Gudrun 2005.

Lst-Kronoberg

Delvis (se nedan).

SKS-Borås

Nej.

SKS-Jönköping

Nej, men känslan är att orren gått tillbaka kraftigare än tjädern.

SKS-Ljungby

Något sånär, orren är lättare att räkna på spelplatser. Kolla i Svalan.

SKS-Kalmar

Lite bättre koll än på tjädern, bl.a. beroende på att det är en art som är lättare att
höra i landskapet.

SKS-Blekinge

Ja, det finns knappt något bestånd att tala om. Några enstaka solitärt spelande
hanar.

SKS-Östergötl

Frågorna 6-10 Inga svar, har ej jobbat med orren!

SKS-Skåne

Jag känner bara till orrspel på Fjällmossen, samt ströobservationer i övriga delar
av nordöstra Skåne.

Södra

Det är väl samma sak som med tjädern att orrpopulationen i sydligaste
delen av utbredningsområdet är glesare. Jag har inge aktuell detaljkunskap om
antalet orrar i norra Skåne, men det torde väl röra sig om några 100-tal?

SNF-Göinge

Ja i Osby och Östra Göinge kommuner ca 80 tuppar.

Söderåsen

Orre förekom på Traneröds mosse fram till 1999. Sannolikt endast en spelande
hane sista året. Därefter har orre setts några gånger på Söderåsen.

NÖ-Skånes F

Samma här (som för tjädern), det är rapporter på Svalan som utgör bas för
analysen. Här syns en betydligt mer dramatisk minskning än för tjädern. Den är
sannolikt mer exakt och trovärdig dessutom, eftersom orrens högljudda och
öppna spel gör den relativt sett lättinventerad.
Under 1970 och 1980-talen fanns sannolikt hyfsat livskraftiga orrpopulationer
kvar på Linderödsåsen och i norra delarna av kommunen, vilket resulterade i en
påtaglig spridning av spelande orrar i låga antal i anslutning till stora hyggen
som öppnades både på Linderödsåsen och i norra delarna under denna tiden. Vid
90-talets första år rapporterades ca 30 ex från 2-4 olika lokaler, men där
Fjällmossen dominerade starkt med 2/3 av antalet rapporterade individer. Fram
till 1996 förekommer enstaka år rapport om orre i norra länsdelen, men därefter
finns inga sådana uppgifter, sannolikt kopplat till att de återplanterade stora
hyggena återbeskogades. Under andra halvan av 90-talet och första halvan av
2000-talet var antalet individer nere runt 10 och Fjällmossen är under dessa och
följande år med få undantag den enda lokal som rapporter kommit från.
Från 2010 och framåt har aldrig mer än 6 ex rapporterats och bortsett från 2013
är alla rapporterade från Fjällmossen. Det bör poängteras att beståndet på
Fjällmossen numera är isolerat och närmaste spelplatser/förekomster med flera
fåglar är belägna, nordväst om Hässleholm och Örkelljunga, samt i Osbytrakten
i gränstrakterna mot Småland.

KronoOF

Klart bättre koll på orre än tjäder. Spelplatserna är lätta att lokalisera och arten
är betydligt vanligare och förmodligen också mer jämnt spridd än tjäder,
åtminstone i Ljungby, Växjö, Lessebo och Uppvidinge kommuner. Men det
finns undantag. I Tingsryds kommun, som gränsar mot Skåne, är orre mycket
ovanlig och fåtaligare än tjäder.

FK-Nybro-Emm Ja, vi anser oss ha bra kunskap om orrbeståndet i Nybro och Emmaboda
kommuner. Det är i sig en varningssignal att beståndet nu är så fåtaligt att vi kan
räkna upp platserna på tio fingrar. Förr var det gott om stora orrspel över hela
kommunerna.
Kalmar Ornitol

Vad gäller orrbeståndet finns arten i princip på samma lokaler som tjädern så
svaren blir samma som ovan.

7) Anser du att orren som art behöver stöttas på något sätt i din del
av landet? Eller tycker du arten klarar sig bra utan aktiv stöttning?
Lst-Kalmar

Klarar sig bättre än tjädern, men kan behöva en del stöttning ändå.

Lst-Blekinge

Vi har inte heller jobbat aktivt med orren från länsstyrelsens sida.

Lst-Jönköping

Ja, det behövs åtminstone bättre uppföljning.

Lst-Kronoberg

Det behöver tas hänsyn till tjäder vid avverkningsanmälningar,
vindkraftsetableringar och bildande av naturreservat.

SKS-Borås

Behöver stöttas. Ökad lövandel i föryngringar är en viktig åtgärd samt att hejda
(minska dikningsrensning och kvävenedfall) igenväxning av mossar och myrar.

SKS-Jönköping

Ja.

SKS-Ljungby

Orren är gynnad av Gudrunhyggena. Men det håller nog redan på att försvinna.

SKS-Kalmar

Bedömningen är att arten klara sig relativt bra.

SKS-Blekinge

Arten passar inte längre in i det slutna landskapet. Orealistiskt att göra åtgärder i
skogsbruket, undantaget röjning av igenvuxna mosseplan o myrar samt
bevarande av lämpliga randmiljöer i anslutning till mossar o myrar. På 60-talet
fanns orren talrikt ute på öar i skärgården. Orren är en öppenmarksfågel som
missgynnas av dagens landskap. Blekinge har en mycket liten andel moss- och
myrmark. Därmed finns det inte heller någon refug i tider då det öppna
landarealerna minskar drastiskt.

SKS-Skåne

Vet inte.

Södra

En aktiv åtgärd som gjorts bl.a. på Taglamyran är att restaurera spelplatser
genom att avverka myrtallar och annan vegetation.

SNF-Göinge

Orren har gått tillbaka starkt men har bra population på Vyssle och Vakö myr
men är i övrigt i stort sett försvunnen framför allt på grund av predation och
igenväxning med småtall på myrar spelplatser

Söderåsen

Ja, den behöver stöd för att återkomma.

NÖ-Skånes F

De extrema landskapsförändringarna de senaste 100 åren i södra Sverige har
missgynnat orren rejält. Det är inte rimligt att tro att gamla tiders stam ska
kunna återskapas. I den norra kommundelen finns knappast förutsättningar för
återetablering av en livskraftig orrpopulation.
Däremot skulle en inventering av potentiellt lämpliga lokaler på Linderödsåsen
(här finns en hel del större myrkomplex som sträcker sig i SO-NV riktning)
kunna ge svar på om det går att återskapa spel- och födosöksmiljöer i en sådan
omfattning och på sådana avstånd att en livskraftig population lokalt/regionalt
skulle kunna återetableras. Om en sådan inventering visar att möjligheten finns,
krävs en rad åtgärder för att förverkliga det hela, se nedan.

KronoOF

Att röja myrar från buskage och igenväxning måste ha högsta prioritet. Detta
gynnar definitivt orren och orrspelens storlek (jämför t.ex. Taglamyren!), men
också lokalt hotade arter som storspov, ljungpipare med flera.

FK-Nybro-Emm Orren behöver ha stöttning om den ska kunna överleva här.

8) Vilka åtgärder anser du är viktigast att genomföra för att ge orren bättre
möjligheter in i framtiden?
Lst-Kalmar

Minska utdikningar. Större hänsyn vid anläggning av skogsbilvägar så att de
inte dras genom våtmarker med utdikning som följd.

Lst-Blekinge

Restaurering av igenvuxna/igenväxande spelplatser kan vara en sak. Vi har
planerat är att i arbetet med ett nytt beslut och skötselplan för naturreservatet
Store mosse i Blekinge skriva in att det idag starkt igenväxande mosseplanet
skall röjas (restaureras) så gott det går i syfte att bl.a. gynna orre. Orren har
tidigare spelat på mossen, men är nu (såvitt vi vet) försvunnen.

Lst-Jönköping

Att motverka granifieringen av skogslandskapet. Att bejaka trädbärande
naturbetesmarker särskilt med inslag av björk och en. Att hålla balanserade
stammar av klövvilt och rovdjur. Att övervaka exploatering av torvmossar. Att
motverka igenväxning av öppna torvmossar. Att skydda och sköta större
ljungryar. Att upprätta bra skötselplaner för samtliga skjutfält.

Lst-Kronoberg

Röjning av tall på igenväxande mossar (se nedan) och hänsyn till orre vid
hanteringen av ansökningar om torvtäkt.

SKS-Borås

Öka föryngringen av framför allt björk och låta lövinslaget finnas kvar även in
och förbi gallringsfasen.

SKS-Jönköping

Att motverka granifieringen av skogslandskapet. Att bejaka trädbärande
naturbetesmarker särskilt med inslag av björk och en. Att hålla balanserade
stammar av klövvilt och rovdjur. Att övervaka exploatering av torvmossar. Att
motverka igenväxning av öppna torvmossar. Att skydda och sköta större
ljungryar. Att upprätta bra skötselplaner för samtliga skjutfält.

SKS-Ljungby

Flera spelplatser är röjda i Kronobergs län i Länsstyrelsens regi. Det är dock
nygjort varför det tar några år innan vi ser resultatet. Även orren lever i
landskapsperspektiv, bra spelplatser, mycket löv i skogen, öppna varma miljöer.

SKS-Kalmar

Önskvärt om fler lövträd, framför allt björk, sparas på hyggena i samband med
slutavverkning. Spara mer underväxt vid röjning och gallring för att skapa
flerskiktade skogar samt spara skyddszoner mot sumpskogar och surdråg.

SKS-Blekinge

Se fråga 7.

SKS-Skåne

Vet inte. Registrera förekomster/spelplatser på artportalen.

Södra

Spelplatsrestaureringar.

SNF-Göinge

Röjning av myrar från småtall skapa spelplatser.

Söderåsen

Traneröds mosse har blivit naturreservat och mosseplanet har under senaste året
rensats från tall och björk. Ett av skälen till dessa åtgärder från länsstyrelsen är
att förhoppningsvis återfå orren som häckfågel. Vattennivån runt mossen
kommer att regleras så att mosseplanet inte växer igen.

NÖ-Skånes F

Igenväxande myrar lämpliga för orrspel och ungproduktion behöver röjas för att
ge fler optimala miljöer. Dikade myrar behöver återställas. Isolerade orrspel,
exempelvis det vid Fjällmossen på Linderödsåsen behöver sannolikt påspädning
genom stödinplantering under en övergångsperiod innan fler lämpliga
sammanhängande biotoper återskapats och återinplantering även där kunnat ske.

KronoOF

Se ovan.

FK-Nybro-Emm Orrens största problem är utarmningen av dess naturliga miljöer. Det viktigaste
man kan göra för att ge orren framtidsmöjligheter är att spara dess spel- och
födosökslokaler. När EON byggde en vindkraftspark ställde man en snurra mitt
på en orrspelslokal, nu sabbad.

9) Har man under senaste 20-30 åren gjort något för att hjälpa orrpopulationen i dessa trakter? Vem har i så fall varit aktiv i sammanhanget?
Lst-Kalmar

Vet ej.

Lst-Blekinge

Den bästa hjälpen var sannolikt stormarna Gudrun och Per . Det är i alla fall
uppenbart att orrpopulationen i södra Småland fick ett kraftigt uppsving under
en följd av år efter stormarna. I Blekinge har det nog inte märkts någon
förändring.

Lst-Jönköping

Bara generella åtgärder t.ex. i form av områdesskydd som i vissa fall lett till
reservat av viktiga orrmarker som Skillingaryds Skjutfält , vilket idag är Natura
2000.

Lst-Kronoberg

JA, Länsstyrelsen i Kronoberg deltar i ett EU-projekt (Life to ad(d)mire)
tillsammans med 6 andra Länsstyrelser. Fem myrar berörs i länet. På dessa
myrar röjs tall, läggs igen diken samt inventeras fågel. Ett av syftena med
projektet är att återställa myrmark och på så sätt gynna de fågelarter vilka
behöver öppen myrmark.

SKS-Borås

Nej, inga särskilda insatser. Delmålet i Levande skogar om ökad lövandel har
förbättrat situationen för arten.

SKS-Jönköping

Skillingaryds Skjutfält är i dag Natura 2000.

SKS-Ljungby

Se ovan. Mycket intressant röjning på myrarna. Hör med Lst i Växjö.

SKS-Kalmar

Nej.

SKS-Blekinge

Nej, inga åtgärder har gjorts.

SKS-Skåne

Vet inte.

Södra

Känner inte till några uppgifter om det.

SNF-Göinge

Det har gjorts vissa röjningsinsatser men i övrigt inget.

Söderåsen

Ja. Se kommentar på punkt 8.

NÖ-Skånes F

Förutom beträdnadsförbudet och begränsning av fortsatt
julgransodlingsexpansion vid Fjällmossens spelplats har oss veterligen inga
åtgärder vidtagits.

KronoOF

Länsstyrelsen Kronoberg när det gäller Life to ad(d)mire projekt, till exempel
Taglamyren. Men också Uppvidinge Fågelklubb som börjat röja orrspelsmyrar –
till exempel Horshaga fly - efter kontakt med kommun och markägare.

FK-Nybro-Emm Det finns ett nyligen bildat naturreservat vid Stensjön i norra Madesjö
församling som heter Smedjevik. Det är bildat av länsstyrelsen i Kalmar län och
precis på/utanför gränsen finns en orrspelslokal. Orrarna är dock inte
huvudsyftet med bildandet av reservatet. Något annat konkret känner vi inte till.
Dock har fågelklubben och SNF i Nybro skrivit otaliga brev i frågan till
kommunen. Senast i raden är Detlef Singer (mycket känd tysk
fågelboksförfattare som ofta setts i tysk tv). Han bor numera i Nybro kommun
och har lagt ner enormt mycket tid för att spara tjäder och orre, men bara mötts
av svensk byråkrati.

10) Vem anser du har huvudansvaret för att följa upp orrens utveckling och
försöka återge arten livskraftiga populationer även i landets södra delar?
Lst-Kalmar

Vet ej.

Lst-Blekinge

-

Lst-Jönköping

Samma som för tjäder, men än tydligare huvudansvar för länsstyrelserna (då
större andel av dess habitat ligger på våtmarker).

Lst-Kronoberg

Se svaret för tjädern, ansvaret för att inventera myrar inom Life-projektet har
Länsstyrelsen.

SKS-Borås

Se ovan ang tjäder.

SKS-Jönköping

Länsstyrelserna.

SKS-Ljungby

Länsstyrelsen. Orren är inte en skogsfågel på samma sätt som tjädern.

SKS-Kalmar

Naturvårdsverket borde ha ansvaret att följa upp utvecklingen.

SKS-Blekinge

Det är en mycket svår fråga. Regeringen via skogspolitik och Skogsstyrelsen
men även länsstyrelserna via miljömål och andra styrande policys. Markägarna
har också ett visst ansvar.

SKS-Skåne

Vet inte. Se svar på fråga 5.

Södra

Se svar under tjädern.

SNF-Göinge

Länsstyrelsen i Skåne.

Söderåsen

Länsstyrelsen, markägare, naturskyddsföreningar.

NÖ-Skånes F

Att följa upp utvecklingen lär även här ligga på länsstyrelsens bord. Om en
återetablering känns möjlig (inventeringsresultatet) bör länsstyrelsen även ta
initiativ till röjningsinsatser och stödinplantering. Skogsägare kan då ta ansvar
genom att lägga igen diken för att återskapa naturliga mossemiljöer med
fungerande laggar etc. Även orren finns med i EU:s fågeldirektiv och det
skogliga sektorsansvaret är därmed tydligare formulerat. Men detta
sektorsansvar är inte lika uttalat för orren som för tjädern i Kristianstads
kommun, eftersom orrens vara eller inte vara här varit knuten till en helt annan
markanvändning, - den betade ljungheden, utmarkerna. Där orre spelar gäller
givetvis sektorsansvaret och om en återetablering blir aktuell kan det påverka
även hur sektorsansvaret skärps.

KronoOF

Arbetet bör ske via en samordning mellan ornitologer, länsstyrelse,
skogsstyrelse, skogsbolag och markägare. Bra om även skogshönsintresserade
jägare – som ofta har god lokalkännedom - bjuds in och deltar i arbetet.

FK-Nybro-Emm Se svar på punkt 5. Samma som för tjädern. Ingen jakt ska förekomma på dessa
arter och skogsbruket måste ta väsentligt mycket större hänsyn.

11) Andra synpunkter på skogshönsarterna tjäder och orre?
Lst-Kalmar

Forskning/undersökningar om hur skogshönsen påverkas av vindkraft behövs.
Vi vet idag i princip ingenting och det är ett enormt tryck på vindkraftsansökningar.

Lst-Blekinge

Till stor del är skogshönsens framtid en fråga som Skogsstyrelsen bör ha för
ögonen vid bedömning av avverkningsanmälningar och annan ärendehandläggning. Artskyddsförordningen ger utrymme för Skogsstyrelsen att hindra
avverkningar t.ex. av spelplatser för tjäder. I sådana fall skulle de kunna hänvisa
till länsstyrelsen för dispens, men sådana ärenden har vi ännu inte fått.

Lst-Jönköping

-

Lst-Kronoberg

Riktad finansiering från Naturvårdsverket är rimligen en förutsättning för att
Länsstyrelsen ska organisera inventeringar av skogshöns utanför skyddad natur.
Naturvårdsverket är tydliga med att direktivsarter utan åtgärdsprogram inte
ingår i uppgifterna för en koordinator av åtgärdsprogram för hotade arter.

SKS-Borås

-

SKS-Jönköping

-

SKS-Ljungby

Förutom skogen är våtmarkerna viktiga för båda skogshönsen. Dikning och
dikesrensning är negativt.

SKS-Kalmar

Nej.

SKS-Blekinge

Det är viktigt med samarbete och förtroende mellan fågelklubbar och
myndigheter. I dagsläget får inte Skogsstyrelsen in några uppgifter om
spelplatser. På så vis kan vi inte heller agera proaktivt i rådgivningssyfte eller
akut i samband med att skogsområden anmäls för avverkning. Å andra sidan har
en fågelklubb rapporterat att de flesta spelplatser är lokaliserade till myrmarker,
i vilka det som regel endast sker en begränsad avverkning om någon alls.

SKS-Skåne

Så länge det finns tillräckligt stora stammar i övriga delar av landet, så kommer
inte arterna att vara intressanta från myndighetssynpunkt, antar jag. Det blir de
ideella krafterna som får fortsätta kämpa för att orre och tjäder ska finnas kvar i
södra Sverige.

Södra

Det är populära och vackra arter som det inte är så svårt att få engagemang för.

SNF-Göinge

Ett stort bekymmer är den allmänna eutrofieringen och därmed att bärris ersätts
med gräs samt att skogarna går från tall med lövinslag mot välröjda gran
planteringar som är för mörka på grund av för höga klövviltstammar. För att få
upp tall utan hägn krävs att älgpopulationen sänks från12 älgar per 1000 ha till
5-6 samt att rådjursstammen halveras.

Söderåsen

Rimligtvis är den biologiska mångfalden större i en skog där skogshönsen trivs
än det omvända.

NÖ-Skånes F

Nej. Men i skrivande stund kan konstateras att det ännu inte finns någon rapport
om orre i kommunen för 2014.

KronoOF

I Kronobergs län tycks orre och tjäder ha något lättare att överleva det moderna
skogsbruket än järpe. Där kända järprevir avverkas tycks det som om fåglarna
verkligen försvinner för gott. Tror att de har svårt att anpassa sig till det nya,
moderna skogslandskapet som via hyggen och vindfällor skapar stora öppna
ytor och brist på korridorer mellan häckningsområden/skog med lämplig biotop.
Ett scenario som säkert också lär bromsa spridningen av orre och tjäder. Järpe
saknar för övrig säkra lokaler i Tingsryds kommun.

FK-Nybro-Emm Kommunerna Emmaboda, Nybro, Lessebo och Uppvidinge har tillsammans
Glasriket AB för att locka turister till området. Man ville ordna guidade turer för
att se på orrspel och tjäderspel. Vi var dock tvungna att avstyra detta för vi anser
inte att den lilla spillra som finns kvar tål detta intrång. I Dalarna och norrut
fungerar det, men inte här. När något blir sällsynt blir det eftertraktat, men är det
vanligt uppskattas det inte som det förtjänar.
Kalmar Ornitol

Enda positiva med mer avverkning av skog är att orrarna gynnas ju av
kalhyggen.

