
Till Länsstyrelsens Naturvårdsenhet 

 Att: Martin Goblirsh 

 

Uppgifter i ärendet om inkommen dispensansökan för avverkning av skog på 

fastighetent Kilanda-Torp 1:21 (Ale) lämnas härmed viktig information före beslut i ärendet. 

 

I skogsområdet söder Hultasjön och vidare mot Lillekärr (Kilanda-Torp 1:21 m.fl. fastigheter) 

har sedan 1970-talet funnits en känd tjäderspelplats. Skogen här är relativt orörd och har av 

tidigare ägare vårdats på gammalt vis med endast plockhuggning av gran och tall (sk. 

bondeskog). Detta har gynnat tjädern då skogen har blivit flerskiktad och luckig med stor 

variation av olika arter lövträd, tall och gran i varierande ålder. Mycket hällmark förekommer 

samt god tillgång på föda med bl.a. blåbär, ljung och tuvull. 

Undertecknad har under fyra års tid (2010-2015) studerat nuvarande tjäderpopulation i 

aktuell skog på fastigheten Kilanda-Torp 1:21. Detta har gjorts tillsammans med flera 

ornitologer och naturkunniga från orten. 

Det vi kan konstatera är att tjädern är fortfarande livskraftig i området och tjäderspel 

förekommer årligen. Hur stora spel som förekommer kan vi inte fastställa. För detta krävs 

övernattning under längre tid under den tid tjädern leker. Men att det är mer än en tupp är 

vi ganska övertygade om, snarare 2-3 tuppar är min bedömning. 

  

All avverkning i detta förhållandevis för tjädern begränsade skogsområde (40-50 ha) medför 

att tjädern påverkas kraftigt, även mindre avverkningar skulle skada tjäderns lekplatser, 

födoplatser och uppväxtmiljöer. Med stor sannolikhet skulle tjädern dö ut om skogen tilläts 

avverkas . Angränsande skogsmarker är kraftigt påverkade av huggning och otjänliga för 

tjäder under lång tid framöver. Vår bedömning är att tjäderpopulationen som finns i den här 

skogen har just på fastigheten Kilanda-Torp 1:21 sin  sista lämpliga biotop med alla de krav 

som arten behöver. Närmaste tjäderbestånd med lekplats återfinns 4 km norrut i Risveden 

vid Stora Kroksjön, samt c:a3-4 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. Tidigare undersökningar visar att tjädern inte flyttar till nya eller andra 

områden vid förstörelse av lekområde och livsmiljö, utan det som händer är att den dör ut. 

 

Av ovanstående redovisning och skäl anser jag att inkommen dispensansökan om 

skogsavverkning skall avslås. 

 

Med vänlig hälsning  Roy Jansson 
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