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Torp 1:21 i Ale kommun 
 

Beslut 

Länsstyrelsen avslår, med stöd av 14 § artskyddsförordningen, er ansökan 

om dispens från förbuden i 4 § samma förordning, för skogsavverkning en-

ligt avverkningsanmälan A58570-2014 på fastigheten Kilanda-Torp 1:21 i 

Ale kommun. 

 

Redogörelse för ärendet 

Avverkningsanmälan och samråd med Skogsstyrelsen 

Ägaren till fastigheten Kilanda-Torp 1:21, Ale kommun, har den 29 januari 

2015, genom samrådsbeslut från Skogsstyrelsen meddelats att avverkning 

enligt anmälan (se bilaga 1) är förbjuden enligt 4 § artskyddsförordningen, 

av hänsyn till tjäder.  

 

Avverkningsanmälan avser föryngringsavverkning om 5,3 ha med naturlig 

föryngring i form av frö-/skärmträd. Enligt anmälan ska hänsyn tas till träd, 

trädsamlingar och döda träd samt till mark och vatten genom att körskador 

och skador på allmänt nyttjade stigar/vägar begränsas. 

 

Skogsstyrelsen (härefter Sks) har besökt platsen och inhämtat kunskaper om 

tjäderns förekomst i området. Inom det avverkningsanmälda området finns 

ett flertal spelplatser. Skogen är tidigare skött med mycket små uttag. Detta 
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har skapat en skog som är olikåldrig och flerskiktad. Här finns inslag av 

gamla tallar och kjolgranar, hällmarker och mossar. Det senaste uttaget gjor-

des troligen för över tjugo år sedan. På andra fastigheter i närområdet har ti-

digare funnits spelplatser. Dessa har blivit så starkt påverkade av skogsbruk 

att de har övergetts. Spelplatserna har då blivit flyttade till detta område. 

Man gör bedömningen att området är avgörande för tjäderns förekomst i 

landskapet; tjädern bedöms inte klara av ytterligare påfrestning av sin spel-

platsmiljö. Åtgärden som anges i avverkningsanmälan, att skapa en timmer-

ställning, kommer sannolikt innebära att spelplatserna överges. Sks har, i 

samrådsbeslutet nämnt ovan, meddelat att för att inte skada tjäderns fort-

plantningsområden och viloplatser får endast ett mindre område avverkas 

(se rödmarkerat område, bilaga 2). 

 

Ansökan om dispens enligt 14 § artskyddsförordningen 

Sydved AB (härefter sökanden) har den 24 augusti 2015 hos Länsstyrelsen 

ansökt om dispens enligt 14 § artskyddsförordningen för att tillfullo avverka 

området i enlighet med avverkningsanmälan A58570-2014. Åtgärderna sker 

som del av på fastigheten pågående markanvändning. Sökanden har låtit tjä-

derinventera området i juni 2015. Till ansökan finns en konsekvensbedöm-

ning bifogad. Av denna framgår i huvudsak följande:  

 

Tjäder förekommer på den stora höjdplatån av magert urberg som sträcker 

sig över hela regionen. Det finns betydligt fler hällar som duger till spelplat-

ser än det finns tjädertuppar i regionen. Vid Kilanda Torp hittades inte den 

spillningsmängd på hällarna som avslöjar en spelplats.  

 

Tjäder är en arenalekande fågel som har anpassats till att dess spelplats 

plötsligt kan försvinna. Arten lider inte bara av avverkningar; även de om-

fattande dikningar som skedde under 1900-talet lär ha haft negativ effekt på 

tjäderbeståndet. Likaså utgör älgstammen ett hot mot tjädern då den betar 

ungtallskogar som är viktiga miljöer för hönorna. Ägg och kycklingar är 

dessutom utsatta för en omfattande predation. 
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Att med vissa intervaller ta upp öppna ytor i den slutna och allt mer igen-

växande skogen där granen på sikt tar över skulle gynna tjäder. Följande 

skyddsåtgärder planeras av hänsyn till tjäder: 

 

Kvarlämnande av  

• lämpliga evighetsträd,  

• äldre lövträd,  

• ovanliga trädslag,  

• en bra fröskärm av tall för att säkerställa en bra föryngring av tall ef-

ter avverkning, samt  

• kantzoner mot myrmarker och mot Hultasjön.  

 

Att tillåta den anmälda slutavverkningen påverkar tjädern direkt i form av 

habitatförlust vid själva avverkningen, men skulle sedan återskapa skogens 

dynamik som arten är anpassad till. 

 

Inkomna synpunkter 

Till Länsstyrelsen har den 28 augusti 2015 inkommit synpunkter från Ale-

fjälls naturskyddsförening. Man anser att dispensansökan ska avslås och 

framför i huvudsak följande: 

 

I skogsområdet söder Hultasjön och vidare mot Lillekärr (Kilanda-Torp 

1:21 m.fl. fastigheter) har sedan 1970-talet funnits en känd tjäderspelplats. 

Skogen har skötts på gammalt vis och därigenom blivit gynnsam för tjäder.  

Föreningen har tillsammans med ornitologer under perioden 2010-2015 stu-

derat tjäderpopulationen i den avverkningsanmälda skogen. Man konstaterar 

att tjädern fortfarande är livskraftig i området och att tjäderspel förekommer 

årligen, med uppskattningsvis 1-3 spelande tuppar. All avverkning i detta 

förhållandevis för tjädern begränsade skogsområde (40-50 ha) medför att 

tjädern påverkas kraftigt. Med stor sannolikhet skulle tjädern dö ut om sko-

gen tilläts avverkas. Angränsande skogsmarker är kraftigt påverkade av 

huggning och är otjänliga för tjäder under lång tid framöver. Man bedömer 
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att den avverkningsanmälda skogen utgör populationens sista lämpliga bio-

top. Närmaste tjäderbestånd med lekplats återfinns 4 km norrut i Risveden 

vid Stora Kroksjön, samt ca 3-4 km Söderut mellan Burhult och Lövsjötjärn 

(Alefjäll), båda områden på för långa avstånd för att tjädern skall kunna 

flytta till i händelse av förstörelse av nuvarande livsmiljö. En avverkning le-

der sannolikt till att den lokala populationen dör ut. 

 

Synpunkter har den 4 september 2015 även inkommit från Naturskyddsför-

eningen i Ale, Lerum och Alingsås. Man framför i huvudsak att tjäderpopu-

lationen med största sannolikhet skulle dö ut om avverkningen tillåts, ef-

tersom tjädern i dessa trakter här har sin sista lämpliga biotop. Närmsta tjä-

derbestånd återfinns norrut vid Stora Kroksjön (4 km).  

 

Sökandens bemötande av inkomna synpunkter 

Sökanden har getts möjlighet att bemöta inkomna synpunkter. Den 19 febru-

ari 2016 inkommer man med en sammanställning av forskningsrön avse-

ende tjäder. Sammanställningen inklusive referensförteckning finns i sin 

helhet i bilaga 3. Man framför i huvudsak följande: 

 

Tjädern är en fågelart som med ledning av de senaste 25-35 årens forskning 

är mycket anpassningsbar när det gäller miljön för spelplats. Äldre tiders 

forskning som pekade på behovet av gammal skog (60 år och äldre) stäm-

mer inte med nyare rön. 

 

Lång tid av forskning från Dalarna visar att när granen tar över dominansen 

i buskskiktet och försämrar sikten, flyttar spelet från etablerade äldre spel-

platser, in i ung ogallrad tallskog i anslutning till den gamla övergivna. Det 

nya spelet brukar då i detta av skogsbruket starkt fragmenterade skogsland-

skap hålla betydligt fler tuppar än det avslutade. 

    

Spel i ungskog är vanliga i både Norge och Finland. Enligt de norska studi-

erna är det de könsmogna hönorna som skapar de nya spelplatserna. Hö-

norna tillbringar stora delar av vintersäsongen i yngre tallskogar vilket 
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lockar de könsmogna tupparna till dessa bestånd. Finns inga tuppar kan en 

höna ”scanna” av 30 km per dygn för att hitta en tupp. På många platser 

längs fjällkedjan är vägarna omtyckta spelplatser. Vägkanternas grönska 

drar säsongsmigrerande hönor från stora arealer vilket skapar spelplatser. 

Att spela är en drift som inte kopplas ur på grund av avsaknad av äldre skog 

som man tidigare trodde. Forskning om hur skogsbruket påverkar Orre och 

Tjäder har bland annat genomförts av Per Wagge (med flera) som fann att 

när skogsbruket blev starkt fragmenterat etablerade sig spel i 30-50 årig tall-

dominerad skog. Tjädern är tydligen inte så avhängig av gammal skog som 

man trott tidigare säger forskarna. 

 

En mycket viktig faktor för populationen av skogshöns är predationen från 

rovviltet. Detta har visats inte minst från försök på Rönön-Bergön. Ytterli-

gare två starkt påverkande faktorer på Tjäderpopulationen är vädret under 

kläckningen (kallt och regnigt påverkar negativt) samt tillgången på mätar-

larver under kycklingarnas första tid som ”dunkyckling”.  

 

Summerar man detta kan man med fog påstå att det inte är skogsbrukets av-

verkning av äldre skog som avgör hur spel skapas eller hur populationen av 

tjäder utvecklas. Det skogsbruket bör åstadkomma är däremot skogar som 

håller blåbärsris, skyddande kantzoner mot myrar och kärr samt öppna små 

ytor i bestånden av gallringsskog kring hällar och blötområden. En annan 

viktig faktor är att inte låta granunderväxten bli för dominerande i botten-

skiktet av tallskogarna. Lagom är bäst eftersom en totalstädning inte heller 

är bra på grund av bristen på skydd för småvilt och marklevande fåglar. 

 

Skäl för Länsstyrelsens beslut 

Tillämpliga bestämmelser 
Artskyddsförordningen (härefter AF) implementerar EU:s två naturvårdsdi-

rektiv - Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet - i svensk lagstiftning. 

Syftet med artskyddet är att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarande-
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status hos livsmiljöer samt arter av vilda djur och växter av gemenskapsin-

tresse, och därigenom bidra till att säkerställa den biologiska mångfalden av 

livsmiljöer samt vilda djur och växter inom EU.  

 

Genom 4 § AF är tjäder (Tetrao urogallus) fridlyst. Det är bland annat för-

bjudet att (p. 4) skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller vi-

loplatser. Förbuden gäller alla levnadsstadier hos djuren. 

 

Tillgänglig vägledning och rättspraxis 

I EU-kommissionens vägledningsdokument (Vägledning om strikt skydd för 

djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet med rådets direktiv 

92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer, februari 2007) beskrivs förbudet 

(4 § p. 4) på följande sätt: 

 

Förbudet ska förhindra att fortplantningsområden och viloplatser förlorar sin 

kontinuerliga ekologiska funktion (härefter KEF). Det betyder att dessa om-

råden ska kunna erbjuda det som krävs för en viss djurart när den ska vila 

sig eller fortplanta sig med framgång. Områdena är skyddade även när de 

inte används. För att förbudsbestämmelsen ska aktualiseras för en viss art 

krävs emellertid att arten finns eller har funnits i det berörda området och att 

den med en rimlig sannolikhet kommer att återkolonisera det.  

 

I handbok för artskyddsförordningen (2009:2) påpekar Naturvårdsverket att 

uttryckssättet ”skada eller förstöra” bör tolkas som att även en gradvis för-

sämring bör beaktas. Det kan vara så att en försämring inte omedelbart leder 

till förlust av ett fortplantningsområde eller viloplats, men får till följd att 

platsens funktion successivt förlorar i kvalitet. 

 

I redan nämnda handbok, bilaga 3, bedömer ArtDatabanken (härefter ADb) 

att när det gäller förbuden mot att avsiktligt störa fåglar bör vissa arter ges 

speciell uppmärksamhet. Det gäller arter som betecknas med B i bilaga 1 till 

AF, rödlistade arter samt arter vars population minskat med mer än 50 % 
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under de senaste 30 åren (eller 3 generationer), enligt Svensk häckfågeltaxe-

ring. Detta har sedan kommit att gälla generellt vid tillämpningen av 4 § AF 

(se MÖD M 7865-12). 

 

Särskilda skäl för dispens 

Länsstyrelsen får enligt 14 § AF ge dispens från förbuden i 4 § samma  

förordning, endast om  

1. det inte finns någon annan lämplig lösning,  

2. dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga 

utbredningsområde, och 

3. dispensen behövs för ett i förordningen angivet ändamål, till 

exempel av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller andra 

tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.  

 

EU-domstolen har den 10 januari 2006, mål C-98/03, förkunnat att skogs-

bruksåtgärder inte kan anses ha ett allt överskuggande allmänintresse och att 

skogsbruk därmed inte kan undantas från bestämmelserna i habitat- respek-

tive fågeldirektivet. 

 

I redan nämnda handbok anges att dispens enligt 14 § aldrig kan ges om 

gynnsam bevarandestatus för den lokala populationen försämras. Vad som 

ska anses utgöra den lokala populationen, och därigenom delpopulationer 

inom den lokala populationen, varierar dock mellan arter.  

 

Länsstyrelsens bedömning 
Tjäder betecknas med B i bilaga 1 till AF och är således en art som bör ges 

speciell uppmärksamhet vid tillämpningen av 4 § AF.  

 

En fjärdedel av den europeiska tjäderpopulationen finns i Sverige (Vår Få-

gelvärld, s. 14, nr. 5, 2015). Som nation har Sverige således ett särskilt an-

svar för artens bevarandestatus. I Västra Götaland län finns < 1 % av det 
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nationella tjäderbeståndet 1. Västra Götaland har således inget uppenbart an-

svar för tjäderns fortlevnad nationellt. Detsamma gäller dock för mer än 

hälften av Sveriges län som, tillsammans med Västra Götaland, står för 

drygt 6,5 % av det nationella beståndet. I ett kumulativt perspektiv har dessa 

län alltså ett större ansvar för att tjäder bibehålls i gynnsam bevarandestatus 

i sitt naturliga utbredningsområde än vad de enskilda länsandelarna antyder. 

Tjäderns bevarandestatus i Västra Götalands län har således betydelse för 

artens status även ur ett nationellt och därmed internationellt perspektiv. 

 

Länsstyrelsen konstaterar härav först och främst att tjäder är en art som kan 

aktualisera förbuden i 4 § AF.  

 

Finns tjäder inom berört område? 

Sks har funnit flertalet spelplatser inom det avverkningsanmälda området. 

Alefjälls naturskyddsförening har under åren 2010-2015 noterat årliga tjä-

derspel i den aktuella skogen. Sökandens uppgifter om att spillningsmäng-

den i området inte vittnar om att det finns en tjäderspelplats i området anser 

Länsstyrelsen inte är tillräckliga för att motbevisa uppgifterna om tjäderfö-

rekomst- eller spel i området. Länsstyrelsen ser därför ingen anledning att 

göra en annan bedömning än att det förekommer årligt tjäderspel i det av-

verkningsanmälda området. 

 

Länsstyrelsen finner det rimligt att inledningsvis utreda den ansökta åtgär-

dens förenlighet med 4 § p. 4 AF. Först om det visar sig att det är möjligt att 

genomföra avverkningen utan hinder av den bestämmelsen går Länsstyrel-

sen vidare med att utreda förenligheten med övriga förbud i 4 §. 

 

Tjäder och skogsbruk 

Länsstyrelsen vill inleda med att instämma i sökandens påstående att hotbil-

den mot tjädern är komplex och att flera olika faktorer (annan mänsklig på-

verkan, predation, konkurrens, klimat mm.) kan påverka beståndet. Det fak-

tum att den ansökta åtgärden utgör en av flera hotfaktorer mot arten för-
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minskar emellertid inte effekten av den enskilda åtgärden. Predation och va-

rierande väderbetingelser är naturliga faktorer i ekosystemet som påverkar 

beståndsstorleken. Det innebär emellertid inte att man kan bortse från påver-

kan genom mänskliga aktiviteter. Habitatförlust, till exempel genom avverk-

ning av spelplatser, är en faktor som adderas till den påverkan som pre-

dation och säsonger med dåligt väder ger.   

 

Tjäder är en art som uteslutande lever i skogen. Brukandet av skogen har 

därmed potential att väsentligt förändra förutsättningarna för arten. Frag-

mentering och ökning av stora arealer med monokulturer av tall och gran 

som aldrig tillåts bli biologiskt mogna utgör enligt Naturvårdsverket hot mot 

tjädern 2. Länsstyrelsen finner det härmed ostridigt att skogsbruk kan på-

verka tjäderns bevarandestatus negativt. 

 

Skogsbrukets hot mot tjäder består, enligt 2, primärt av en pågående försäm-

ring på landskapsnivå (dock kan rimligen ovarsamma avverkningar skada 

och förstöra fortplantningsområden och viloplatser även i det enskilda fal-

let). Av hänsyn till detta finner Länsstyrelsen det nödvändigt att i bedöm-

ningen av den enskilda avverkningens effekter på arten beakta även de ku-

mulativa effekterna av skogsbruket i stort. Med det menar Länsstyrelsen att 

en avverkning som bidrar till hotbilden mot tjädern (enligt 2) inte kan be-

traktas som en isolerad händelse; den måste ses som del av en pågående för-

sämring som kan påverka artens bevarandestatus negativt. Detta synsätt, fin-

ner Länsstyrelsen, är nödvändigt när pågående verksamheter eller näringar, 

som primärt hotar arter indirekt genom försämring på längre sikt (som till 

exempel de areella näringarna) är föremål för dispensprövning. Länsstyrel-

sen bedömer att synsättet får stöd av Naturvårdsverkets tolkning av ut-

tryckssättet ”skada eller förstöra” (se ovan).  

 

Länsstyrelsen vill dock samtidigt understryka att skogsbruksåtgärder inte 

per automatik är skadliga för tjäder; den föreliggande prövningens främsta 

uppgift är just att klargöra hur det förhåller sig i det aktuella fallet. I sam-

manhanget vill Länsstyrelsen klargöra att tjäderns spelplats endast utgör en 
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del av fortplantningsområdet. För att tillhandahålla KEF för tjäder behöver 

ett fortplantningsområde även erbjuda gynnsamma förutsättningar för tup-

par, höns och kycklingar att finna föda och skydd såväl före som efter spe-

let. 

 

Tjäderns bevarandestatus och den berörda delpopulationens betydelse 

Tjäder gynnas av skoglig heterogenitet och föredrar flerskiktad, luckig och 

talldominerad barrskog i mosaik med sumpskogar och myrar av olika slag. 

Ett optimalt hemområde för en population innehållande dessa kvaliteter kan 

uppta ca 300 ha 3. Senare tids studier har visat att tjädrar även spelar i yngre 

skogsbestånd samt på vägar. Skogens storlek och konnektivitet tycks vara 

de viktigaste faktorerna för arten. 

 

I stora delar av Västra Götaland (bland annat Göteborg med kranskommu-

ner) saknas idag både de storleks- och strukturmässiga förutsättningarna för 

att erbjuda optimala tjädermiljöer. I slutrapporten av en 4 år lång invente-

ring av tjäderlekplatser i Härryda, Mölndal och Partille kommuner (se ref 3) 

diskuteras bland annat vad som tycks vara viktigt för tjäder i regionen. Rap-

portförfattarna bekräftar bilden av att storlek och konnektivitet tycks vara 

avgörande. Populationerna i inventeringsområdet är små, utspridda och iso-

lerade. Under inventeringen, när man sökt efter spelplatser, har man funnit 

att flera tillsynes lämpliga områden varit tomma på tjäder. Gemensamt för 

dessa är att de ur ett landskapsperspektiv varit olämpliga; de har bland annat 

legat för nära (1-1,5 km ifrån) en redan befintlig spelplats eller olämplig 

miljö som sjöar eller öppen mark. I de fall man funnit spår av tjäder i 

ungskog (30-40 år) har alltid funnits lämpligare tjäderbiotoper, med betyd-

ligt äldre skogar, i närheten. I områden med mycket ungskogar och hyggen 

samt i skogar yngre än 80 år hittades inga spelplatser. Inventeringsområdets 

största tjäderspelplats ligger i inventeringsområdets största obrutna skogs-

område. 

 

Enligt Naturvårdsverket har tjädern starkt missgynnats av det storskaliga 
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skogsbruket, särskilt i södra och mellersta Sverige där betydande populat-

ionsnedgångar har konstaterats 2. Enligt ADb har tjäderpopulationen mins-

kat i Götaland och södra Svealand på längre sikt (mer än 3 generationer) 4. 

På senare tid (2002-2015) tycks tjäderbeståndet i Västra Götalands och 

Värmlands län ha stabiliserats (Martin Green, Lunds universitet, muntligen). 

Här saknas dock statistiskt säkerställda data. 

 

Länsstyrelsen tolkar tillgängliga data och rapporter som att tjäder sannolikt 

inte har gynnsam bevarandestatus i Götaland. Vad gäller situationen i Västra 

Götalands län tycks populationen på senare tid ha stabiliserats på en låg 

nivå. Länsstyrelsen vill, med hänvisning till ovanstående, mena att tjäderns 

anpassning till den ”nya skogen” – att spel inte bara förekommer i gammal 

skog – sannolikt skett i brist på lämpligare miljöer; anpassningen till trots 

tycks artens bevarandestatus i Götaland ha försämrats. Tjäderpopulationen i 

länet får enligt Länsstyrelsen anses vara känslig för ytterligare försämring. 

Därmed inte sagt att den är uppenbart känslig för förluster av enstaka fort-

plantningsområden och viloplatser i länet; varje enskild livsmiljöförlust är 

inte per automatik en sådan skada, förstörelse eller försämring som kan på-

verka bevarandestatus negativt.  

För att en tjäderpopulation ska kunna fortleva även om den förlorar en spel-

plats krävs att det inom rimligt avstånd finns andra tillgängliga fortplant-

ningsområden. I optimala fall finns inom populationer en så kallad metapo-

pulationsdynamik där det sker ett kontinuerligt individutbyte mellan delpo-

pulationer och gynnsamma livsmiljöer. En population med sådan dynamik 

är i regel mer motståndskraftig mot förändringar i miljön, t ex i form av att 

en spelplats försvinner. Saknas dessa förutsättningar talar vi om isolerade 

delpopulationer. Dessa är ofta extra sårbara för förändringar i miljön.  

Såvitt Länsstyrelsen känner till har inte förekomsten av metapopulationer av 

tjäder studerats närmare i Västra Götaland. Det framgår emellertid tydligt, i 

synnerhet när det gäller området Göteborg med kranskommuner, att förut-

sättningarna för metapopulationsdynamik överlag är dåliga för tjäder; det 
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finns få sammanhängande skogsområden som är stora och samtidigt tjäder-

lämpliga nog. Vad gäller den berörda delpopulationen är avståndet till det 

närmast belägna tjäderområdet åtminstone 3 km och produktionen av nya in-

divider relativt liten (utifrån rapporterat antal spelande tuppar: upp till 3 

stycken/år). Den berörda delpopulationen är sannolikt isolerad; den saknar 

såväl förutsättningar för kontinuerligt individutbyte med andra delpopulat-

ioner som närhet till besittningsbara gynnsamma livsmiljöer i närområdet. 

Detta är tämligen väntat; tjäderpopulationer i ett fragmenterat skogsland-

skap tenderar att isoleras, är i regel mindre och har längre avstånd till närm-

ast belägna gynnsamma miljö än vad som är optimalt för arten.  

 

En delpopulation kan emellertid inte helt utan vidare tillmätas ett lägre be-

varandevärde för att den är väntat suboptimal; en sådan värdering skulle ef-

fektivt förklara stora delar av södra Sveriges tjäderbestånd som oviktigt ur 

ett bevarandeperspektiv. Länsstyrelsen kan inte finna stöd för att detta skulle 

vara förenligt med artskyddets syfte. Länsstyrelsen gör istället bedöm-

ningen, med hänvisning till vad som ovan sagts om hotbilden mot tjäder och 

artens bevarandestatus, att varje delpopulation - när syftet med åtgärden som 

är föremål för prövning är att utföra skogsbruksåtgärder - tillmäts ett stort 

värde för länets bestånd. Det innebär att en skogsbruksåtgärd som i det en-

skilda fallet skadar, förstör eller försämrar KEF i en delpopulations fort-

plantningsområde ska anses förbjuden enligt 4 § p. 4 AF.  

 

Effekten på den berörda delpopulationen blir således avgörande för om en 

avverkning kan genomföras utan hinder av artskyddsförordningens bestäm-

melser. Effekten, som i brist på bättre underlag måste bedömas från fall till 

fall, är beroende av vilka spridnings- och återkoloniseringsmöjligheter som 

finns i det aktuella området. Är förutsättningarna för spridning och återkolo-

nisering goda kan skada och förstörelse av enskilda fortplantningsområden 

och viloplatser ske utan att KEF i delpopulationens livsmiljöer nödvändigt-

vis påverkas negativt. 
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Avverkningens effekter på den berörda delpopulationen 

Det nu avverkningsanmälda området har visat sig ha funktionen som fort-

plantningsområde för en isolerad tjäderpopulation.  

 

Vid avverkningen ska, enligt ansökan, hänsyn tas till vissa typer av träd 

samt till mark och vatten. Sökanden medger emellertid att avverkningen 

kommer att leda till en habitatförlust för tjädern.  

 

Länsstyrelsen noterar att fortplantningsområdet, enligt såväl Sks som natur-

skyddsföreningarna, är populationens sista i närområdet efter att andra spel-

platser i området successivt har försvunnit. Det finns inget i ansökan som vi-

sar att det skulle förhålla sig på annat sätt; sökandens uppgifter om att spel-

platser finns i överflöd i regionen är inte väl underbyggda.  

 

Att tjädrarna i delpopulationen kan förflytta sig till andra redan besuttna tjä-

dervänliga områden 3-4 km bort innebär inte, anser Länsstyrelsen, att KEF i 

populationens fortplantningsområde ska anses bibehållen på lokal nivå. 

Spridningsmöjligheterna för den berörda populationen är således dåliga. En-

ligt Länsstyrelsen är det sammantaget ett ostridigt faktum att fortplantnings-

områdets KEF kommer att skadas, förstöras eller i vart fall avsevärt försäm-

ras om avverkningen genomförs enligt ansökan.  

 

Frågan blir då om skyddsåtgärder kan vidtas för att undvika skada på fort-

plantningsområdets funktion. Enligt Sks samrådsbeslut behöver avverk-

ningsområdet begränsas avsevärt om fortplantningsområdets funktion ska 

kunna bibehållas. Länsstyrelsen ser här ingen anledning att ifrågasätta Sks 

bedömning av vilka anpassningar som krävs vid avverkningen; i situationer 

där den berörda populationens livsmiljöer redan är skadade eller försämrade 

kan det vara motiverat att endast tillåta ringa ytterligare ingrepp.  

 

Frågan om återkolonisering blir i det här ärendet av underordnat intresse; 

först om KEF i den berörda delpopulationens fortplantningsområde bedöms 
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kunna bibehållas lokalt, trots att en del av det påverkas negativt, blir återko-

loniseringsmöjligheten viktig för utgången i ärendet. Så är alltså inte fallet i 

det aktuella ärendet. Länsstyrelsen vill samtidigt påpeka att man inte med 

säkerhet kan säga att populationen i sin helhet kommer att överge området; 

spel kan tänkas förekomma/återuppstå i de kvarvarande ungskogarna i om-

rådet. I alla händelser anser Länsstyrelsen att denna effekt (tidigare kallat 

anpassningen till ”den nya skogen”) är exempel på en sådan försämring av 

fortplantningsfunktionen som är förbjuden enligt AF. 

 

Samlad bedömning 

Av hänsyn till ovanstående drar Länsstyrelsen slutsatsen att KEF i tjäderns 

fortplantningsområde skadas, förstörs eller i vart fall försämras om avverk-

ningen genomförs enligt ansökan. Sökanden har inte för avsikt att vidta de 

skyddsåtgärder som krävs för att undvika sådan påverkan. Därmed anser 

Länsstyrelsen att det står klart att avverkningen är förbjuden enligt 4 § p. 4 

AF. Eftersom förutsättningar att bevilja dispens för skogsbruksåtgärder sak-

nas ska ansökan avslås. 

 

Länsstyrelsen ser i och med detta ingen mening med att utreda den ansökta 

åtgärdens förenlighet med 4 § AF i övrigt. 

 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs 

Tingsrätt inom 3 veckor från den dag ni fick del av beslutet (formulär O22, 

bilaga 4). 

 

I ärendet har Johan Larsson beslutat och Martin Goblirsch varit föredra-

gande. Beslutet har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

Johan Larsson 

 Martin Goblirsch 
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Bilagor: 

1. Avverkningsanmälan A58570-2014 

2. Karta med Skogsstyrelsens föreslagna hänsyn 

3. Skrivelse från sökanden (2016-02-19) inkl. referensförteckning  

4. Hur man överklagar 
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BILAGA 2



Sammanställning av forskningsrön avseende Tjäder 

Tjädern är en fågelart som med ledning av de senaste 25-35 årens forskning är mycket 
anpassningsbar när det gäller miljön för spelplats. Äldre tiders forskning som pekade på 
behovet av gammal skog (60 åt och äldre) stämmer inte med nyare rön. 
Lång tid av forskning från Dalarna visar att när granen tar över dominansen i buskskiktet 
och försämrar sikten, flyttar spelet från etablerade äldre spelplatser, in i ung ogallrad 
tallskog i anslutning till den gamla övergivna. Det nya spelet brukar då i detta av skogsbruket 
starkt fragmenterade skogslandskap hålla betydligt fler tuppar än det avslutade (Ringaby)    
Spel i ungskog är vanliga i både Norge (Rolstad) och Finland (Kursula, Helle). Enligt 
Rolstad är det de könsmogna hönorna som skapar de nya spelplatserna. Hönorna tillbringar 
stora delar av vintersäsongen i yngre tallskogar vilket lockar de könsmogna tupparna till 
dessa bestånd. Finns inga tuppar kan en höna ”scanna” av 30 km per dygn för att hitta en 
tupp (Thielemann). På många platser längs fjällkedjan är vägarna omtyckta spelplatser 
(Åhlén). Vägkanternas grönska drar säsongsmigrerande hönor från stora arealer vilket 
skapar spelplatser. Att spela är en drift som inte kopplas ur på grund av avsaknad av äldre 
skog som man tidigare trodde. 
Forskning om hur skogsbruket påverkar Orre och Tjäder har bland annat genomförts av Per 
Wagge( med flera) som fann att när skogsbruket blev starkt fragmenterat etablerade sig spel i 
30-50 årig talldominerad skog. Tjädern är tydligen inte så avhängig av gammal skog som
man trott tidigare säger forskarna.
En mycket viktig faktor för populationen av skogshöns är predationen från rov viltet. Detta 
har visats inte minst från försöken på Rönön-Bergön (Markström) 
Ytterligare två starkt påverkande faktorer på Tjäderpopulationen är vädret under kläckningen 
(kallt och regnigt påverkar negativt) samt tillgången på mätarlarver under kycklingarnas 
första tid som ”dunkyckling”.  
Summerar man detta kan man med fog påstå att det inte är skogsbrukets avverkning av äldre 
skog som avgör hur spel skapas eller hur populationen av Tjäder utvecklas. 

Det skogsbruket bör åstadkomma är däremot skogar som håller blåbärsris, skyddande 
kantzoner mot myrar och kärr samt öppna små ytor i bestånden av gallringsskog kring hällar 
och blötområden. Vitmossesumpar (Ringaby) är typiska platser där Tjädern trivs för sitt spel    
”Hällmarksimpediment och små fläckimpediment i form av ”hälletorg” avgränsas med de 
gamla tallarna lämnade” (vägledning ur förslag till ny FSC standard).   Detta är miljöer som 
skogsbruket kan bidra till att skapa och vidmakthålla under skogsbeståndens skötsel. 
En annan viktig faktor är att inte låta granunderväxten bli för dominerande i bottenskiktet av 
tallskogarna. Lagom är bäst eftersom en totalstädning inte heller är bra på grund av bristen 
på skydd för småvilt och marklevande fåglar. 

Thomas Höijer 2016-02-18 
Sydved AB 

BILAGA 3
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Bilaga 4 

Formulär nr O22 

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut 

Var ska beslutet 

överklagas? 

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- 

och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. 

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas 

till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Adressen framgår av beslutet. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid 

överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 

handlingarna till Mark- och miljödomstolen. 

När ska beslutet senast 

överklagas? 

Överklagandet ska ha kommit in till 

Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni 

fick del av beslutet. 

Vad ska överklagandet 

innehålla? 

Överklagandet ska vara skriftligt och 

undertecknat. 

I skrivelsen ska ni ange 

- ert namn, adress, personnummer/

organisationsnummer och telefonnummer,

- vilket beslut ni överklagar t.ex. genom att ange

beslutsdatum och ärendets diarienummer samt

- hur ni anser att Länsstyrelsens beslut ska

ändras och varför det ska ändras.

Om det finns motparter i ärendet bör ni ange 

deras namn, adress, och telefonnummer. 
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