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Sammandrag 
Skogsbruket i världen har förändrats under 1900-talet och detta har på många sätt påverkat 

flera skogslevande arter, bland annat många fåglar. I den här litteraturstudien diskuteras om, 

hur och varför tjäder (Tetrao urogallus), orre (Tetrao tetrix) och järpe (Bonasa bonasia) på-

verkas av det moderna skogsbruket. Forskare har kommit fram till olika resultat beroende på 

var studierna är genomförda och det finns inget tydligt svar på varför och hur mycket som av-

verkningen påverkar de olika arterna. Vissa resultat pekar på att tjädern inte är så bunden till 

gammal skog som det tidigare påståtts och därmed inte är lika känslig för skogsbruket som 

forskare trott. Däremot visar andra undersökningar att tjädern är känslig och att en selektiv av-

verkning behövs för att gynna arten. Enligt ett antal artiklar sker det ett förändrat predations-

tryck efter en avverkning vilket kan ha en påverkan på populationerna av skogshöns. Även 

andel blåbär som utgör en stor del av födan för bland annat tjäder minskar vid avverkning vil-

ket på många sätt kan försvåra arternas fortlevnad. Många undersökningar har gjorts men fler 

behövs då tjädern är en paraplyart vars bevarande gynnar många andra arter. Kan skogsbruket 

förändras utan en för stor ekonomisk förlust kan det på många sätt gynna den biologiska 

mångfalden i skogen. 

 

 

Inledning 
För mer än 60 år sedan såg skogsbruket annorlunda ut och då praktiserades så kallat selektivt 

skogsbruk där träden användes till det de var lämpade för. Stora träd kunde säljas och små 

träd fick tjäna som bränsle. Eftersom denna form av skogsbruk tog till vara på den mångfald 

som skogen innehöll, behöll den kvarlämnade skogen sin heterogena ålderssammansättning. 

Senare, runt år 1950, introducerades den numer utbredda formen av storskalig avverkning där 

avverkad skog ersätts av planterad skog och dessa nya planteringar består av ett enda trädslag 

och alla träd är av samma ålder. Plantagen består av ung skog eftersom träden avverkas innan 

de uppnår en relativt hög ålder. Idag är de gamla naturskogarna små fragment inbäddade i 

monokulturer (Wegge & Rolstad 2011). Med monokulturer i detta avseende menas skogar be-

stående av träd av endast en och samma art (Suter et al. 2002). 

 

Tjäder (Tetrao urogallus) tillhör familjen fälthöns (Phasianidae) (Svenska Jägareförbundet 

2012a) och underfamiljen skogshöns (Tetraoninae) och är den största hönsfågeln i världen 

(Suter et al. 2002). Det är stor morfologisk skillnad mellan könen och det kan finnas en vikt-

skillnad på närmare 3,5 kilo. Hos tjädern är det hanarna som konkurrerar om honorna och tjä-

dertupparna har en parningsrit på utvalda lekplatser där fåglarna samlas. Tupparna sjunger se-

dan och gör utfall mot varandra för att på så sätt visa upp sig och få para sig med honorna 

(Svenska Jägareförbundet 2012a). 

 

Tjädern har ett utbredningsområde som sträcker sig från Skottland i väst till Sibirien i öst 

(Sjöberg 1996) och lever i skogsområden med tall (Pinus sylvestris) och blåbär (Vaccinum 

myrtillus). Dessa två arter utgör en stor del av tjäderns föda under året (Sjöberg 1996), där 

tallbarren utgör huvudfödan på vintern medan tjädern under sommaren äter knoppar, ris och 

insekter (Svenska Jägareförbundet 2012a). Skogarna där tjäder ofta återfinns tenderar att hysa 
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en större biologisk mångfald jämfört med monokulturer. Man kan därför se tjädern som en in-

dikator på hög diversitet (Suter et al. 2002). Tjädern kräver även ett stort habitat och kan där-

för tjäna som en så kallad paraplyart (Pakkala et al. 2003), vars bevarande även skulle gynna 

flera andra arter. 

 

Det har rapporterats att flera populationer av tjäder i Europa är på nedgång (Storch 2007). En-

ligt Hjort (1994) är antalet tjädrar i Sverige uppskattningsvis endast en tredjedel av vad det 

var runt år 1940. Forskaren menar att tjäderns minskning till viss del beror på att järnhante-

ringen i Sverige har krävt stora mängder träkol och av den anledningen ödelagt stora arealer 

skog. Hjort anser att en nedåtgående trend för tjädern går att skönja. Däremot anser Green et 

al. (2015) som arbetar med svensk fågeltaxering, ett projekt drivet av Biologiska institutionen 

på Lunds universitet, att någon sådan trend inte kan konstateras. De menar istället att populat-

ionen är stabil. Tjädern är starkt förknippad med skogen och det är därför viktigt att identifi-

era vilka problem som tjädern möjligtvis står inför för att på bästa sätt anpassa skogsbruket 

därefter. På så sätt möjliggörs fågelns, liksom en mängd andra arters, fortlevnad i landskapet 

(Mikoláš et al. 2015). 

 

Även orre (Tetrao tetrix) är en art inom familjen fälthöns som är beroende av skogen. I Sve-

rige fluktuerar populationen kraftigt från år till år och i slutet av 90-talet fanns det runt 

170 000 par i landet. Trots att orre ofta påträffas på öppna platser som till exempel mossar ses 

den som en skogsfågel och räknas in bland skogshönsen. Bland annat består dess föda vinter-

tid huvudsakligen av knoppar från björk men även tallbarr. Liksom tjädern har orrar lekplatser 

och dessa är ofta belägna på öppna platser så som till exempel mossar och åkrar (Svenska Jä-

gareförbundet 2012b). 

 

En tredje hönsfågel som under en stor del av sitt liv är bunden till skogen är järpe (Bonasa bo-

nasia). En typisk miljö för arten är granskogar med stort inslag av lövträd och helst ska sko-

gen vara uppdelad i flera skikt. Födan består till stor del av ris så som lingon och blåbär varför 

det är viktigt att fältskiktet får tillräckligt mycket ljus för att kunna växa. Vintertid är hängen 

och knoppar ett vanligt inslag i järpens diet (Svenska Jägareförbundet 2012c). I motsats till 

tjäderns vikt på 3,5-7 kg (Svenska Jägareförbundet 2012a) är järpen den minsta hönsfågeln 

som har en storlek i klass med kaja (Corvus monedula). Järpen återfinns i stora skogar i Asien 

och Europa men även i vissa bergsområden. Den är starkt förknippad med skog och förekom-

mer sparsamt i jordbruksdominerade landskap. Antalet järpar i Sverige har minskat och det 

moderna skogsbruket är en möjlig faktor för minskningen (Svenska Jägareförbundet 2012c). 

 

Mitt syfte med denna litteraturstudie är att undersöka vad olika forskare har kommit fram till 

angående det moderna skogsbrukets påverkan på skogshöns och vilka slutsatser som dragits. 

Drabbas arterna så hårt som vissa anser eller har de på något sätt anpassats till att leva sida vid 

sida med en intensiv förändring av skogsmiljön? Genom att studera vilka olika habitat arterna 

påträffas i och deras föda kan skogsbrukets påverkan på livsmiljöer analyseras. Även påver-

kan av predatorer kommer att behandlas eftersom det kan ses som en avgörande faktor för re-

produktionsframgångarna hos hönsfåglarna. Vilka faktorer är det som kan ha en inverkan på 

hönsfåglarnas fortlevnad? Mitt fokus kommer att ligga på tjäder då fågeln länge ansetts vara 

en paraplyart. Jag kommer utöver tjädern även att ta upp skogshöns generellt, samt specifikt 

hur orre respektive järpe kan komma att påverkas. 
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Skogshönsens habitat och skogsbrukets konsekvenser 
I en undersökning utförd av Angelstam (2004) i Sverige studerades distributionen och antal 

häckande och icke häckande hanar av orre och tjäder för att se hur stora områden med lämp-

liga habitat de olika arterna kräver. Forskaren tittade även på ifall habitatval skiljde sig åt mel-

lan arterna. Reproducerande populationer av tjäder och orre hittades endast i stora områden 

innehållande lämpliga habitat. För tjäderpopulationer noterades att minsta storlek på dessa 

områden var 2,2 km2 och för orren räckte det med att området täckte en area 0,9 km2. Densite-

ten av spelande hanar av tjäder och orre i de stora områdena uppgick till 5 respektive 2,5. 

Undersökningen bekräftade även fakta som tidigare tagits fram av Swenson och Angelstam 

(1993) om att de två olika hönsfåglarna när de förekommer sida vid sida använder sig av 

skogsbestånd av olika åldrar (Figur 1). Tjädern återfinns ofta i äldre skog medan orre föredrar 

en yngre skog med fler öppna områden (Angelstam 2004). Detta resultat stämmer även över-

ens med vad Klaus (1991) kom fram till. Nämligen att en skogs olika steg i successionen ut-

gör potentiella habitat till tjäder, orre och järpe då arterna har olika preferenser. Med success-

ion menas den process som träder i kraft efter en störning och där området som till exempel 

drabbats av brand utnyttjas av olika arter efter olika lång tid. Att de har olika preferenser gör 

även att de reagerar olika på skogsbruk och att avverkning kan ha både negativa och positiva 

effekter på arterna. En förändring i skogsbruket kan därför inte bara leda till att en art gynnas 

utan även att risken finns att en annan art missgynnas.  

 

 
 

Figur 1. Skog i olika stadier av successionen och hur den tros vara fördelad mellan tjäder (capercaillie), järpe 

(hazel grouse) och orre (black grouse). Swenson JE, Angelstam P. 1993. Habitat separation by sympatric forest 

grouse in Fennoscandia in relation to boreal forest succession. Canadian Journal of Zoology 71(7): 1303-1310. 

Omtryckt med tillåtelse. © 2016 Canadian Science Publishing eller dess licensgivare.  

 

Tjäder 

Flera studier har gjorts på tjäder i Finland för att se ifall populationen har minskat. En studie 

av Lakka & Kouki (2009) har fastställt att tjäderpopulationen i landet har minskat markant 

och enligt Storch (1994) är det den ökade förlusten av unga individer som är den största an-

ledningen till minskade populationer av tjädrar. Forskaren menar att ungarna löpte störst risk 

att dö under sina två första veckor och forskaren tar upp det faktum att den höga mortaliteten 

hos kullarna sammanföll med kraftigt regn. Detta var troligtvis en starkt bidragande faktor till 

att så många ungar miste livet. En annan förklaring till att mortaliteten är hög hos just unga 

individer kan bero på att de inte är flygdugliga förrän efter cirka 10 dagar vilket gör att de in-

nan dess är ett lätt byte för predatorer (Kurki et al. 2000). Enligt Sjöberg (1996) föredrar tjä-

der habitat bestående av äldre skog och urskog. Men i en studie av Sirkiä et al. (2010) genom-

förd i Finland vars syfte var att avgöra ifall minskningen av tjädrar beror på att gamla skogar 

försvinner och ersätts av unga träd kunde inget samband påvisas. Det har hittats lekplatser 

även i unga skogar vilket visar på att tjädern kanske inte är så beroende av gammal skog som 

man tidigare antagit. Även senare studier i Finland har visat på att det verkar vara den totala 
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mängden skog som avgör antal lekplatser eller antal tjäderhannar och inte mängden gammal 

skog (Sirkiä et al. 2011). Enligt Summers et al. (2004) är det troligare att tjäder påträffades i 

träd som stod en bit bort från vägar. Tjädrar befinner sig ibland på vägar för att samla grus 

men ändå sågs en viss avhållsamhet av vuxna tjädrar från skog nära vägar. Med andra ord fö-

redrog de att befinna sig på behörigt avstånd från närmsta väg. 

 

I en studie genomförd av Mikoláš et al. (2015) studerades antalet tjäderhannar vid lekplatser 

och hur landskapet och skogen runt om lekplatsen såg ut. Detta gjordes för att få en klarare 

bild av vilka de viktigaste prediktorer som påverkar antalet hannar är. Undersökningen tog 

plats i östra och södra Karpaterna i Rumänien mellan åren 2009 och 2011. De kom fram till 

att de tre mänskliga faktorerna som påverkade antalet tjädrar mest var selektiv skogsavverk-

ning, hur hög andel hyggen som fanns i landskapet och turismen. Tjädrar påverkades negativt 

av ökad turism och en ökad exploatering av skogen. På landskapsnivå hade andel hyggen en 

markant negativ effekt på antal tjädrar då dessa fragmenterar och förstör potentiella habitat för 

arten. I studien hittades inga aktiva lekplatser i områden som nyligen avverkats (Mikoláš et al. 

2015). Att tjädern påverkas så starkt av kalavverkning går emot tidigare resultat som erhållits 

från studier genomförda i den boreala zonen. I en studie av Wegge & Rolstad (2011) visade 

forskarna på att tjädern i Norge inte alls påverkas signifikant av kalavverkning utan att det 

istället är predationstryck som är den avgörande faktorn. Vidare visar Mikoláš et al. (2015) att 

tjäderpopulationen i Karpaterna gynnades av en äldre variant av avverkning, nämligen selek-

tiv skogsavverkning. Forskarna fann även att de platser där tjädrar återfanns innehöll en stor 

mängd blåbär men ingen signifikant skillnad i andel blåbär mellan områden med och utan tjä-

der påvisas. 

 

Miettinen et al. (2010) genomförde en undersökning i Finland där de studerade val av habitat 

hos tjäder. Detta för att kunskapen sedan skulle kunna användas vid skogsbruk då man vill be-

vara lämpliga tjäderhabitat. De jämförde områden med och utan tjäder för att klarlägga vilka 

preferenser fåglarna har. Området i vilket studien genomfördes låg i den norra boreala zonen 

och dominerades till största delen av tall. Runt varje punkt där forskarna observerade tjäder 

eller punkter utan tjäder dokumenterade de i ett område med 1 600 meter i diameter hur mil-

jön såg ut och var uppbyggd. Sedan kunde miljöerna runt punkterna med tjäderobservationer 

jämföras med de runt punkterna där tjäder inte påträffats. I studien kom forskarna fram till att 

den mogna skogen inte behöver vara den bästa för tjädern. Den gamla skogen ger skydd åt tjä-

dern från till exempel rovfåglar men att skydd nära marken kan saknas, bland annat i form av 

brist på blåbärsris. Det är således viktigt med skog som täcker men det kan även gå så långt 

att det blir för mycket täckning. Wegge & Rolstad (1986) fann att lekplatserna för tjäder ökar 

med ökad täckning men endast till en viss gräns. Skogen kan bli för tät, det vill säga nå ett 

maxvärde när antal lekplatser inte längre ökar. Vidare visar Miettinen et al. (2010) att hygges-

bruket skulle kunna ersättas med mer selekterande avverkning eller förlänga rotationsperioden 

för att gynna tjädrar som lever vid myrar med gran. Denna miljö är viktig att ta hänsyn till då 

den tillgodoser tjäderungar med insekter. 

 

Lakka & Kouki (2009) utförde en studie i Finland där de undersökte strukturen hos vegetat-

ionen samt inventerade evertebrater i områden med olika typer av skogar och som befann sig i 

olika steg av successionsprocessen. De ville med studien kunna uppskatta vad som kan för-

väntas av de olika habitaten, vad de har att erbjuda tjäder men även andra skogshöns. Baserat 

på tidigare studier var deras hypoteser att där det fanns mest blåbär skulle de även påträffa 

mest insekter och att mest blåbär skulle återfinnas i de äldsta granskogarna. Resultaten i stu-

dien visade på att mängd biomassa av evertebrater skiljde sig vid jämförelse mellan olika sko-

gar av olika ålder. Plantbestånden innehöll en lägre biomassa jämfört med de övriga åldrarna, 
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både när man jämförde för var och en av de olika skogstyperna som var granskog med blåbär 

och tallskog med lingon, men även vid sammanslagning av resultat. Den grandominerande 

skogen med blåbär innehöll mycket larver i alla andra ålderskategorier. Vad gäller relationen 

mellan mängden blåbär och biomassa evertebrater hittades i studien en positiv korrelation. 

Forskarna menar även på att båda de olika skogstyperna innehöll redan vid låg ålder en rela-

tivt hög andel blåbär i fältskiktet. De medger att de inte tog med krontäckning i sin undersök-

ning vilket skulle kunna gett en mer heltäckande bild över de undersökta områdena och där-

med gett ett bättre resultat som inkluderat fler faktorer. Dock visar ändå resultatet på att även 

ung skog potentiellt sett kan förse tjäderkullar med mat samt tillräckligt med blåbärsris för att 

ge dem skydd (Lakka & Kouki 2009). 

 

Wegge & Rolstad (2011) utförde en studie i sydöstra Norge för att se ifall förändringar i 

skogslandskapet har påverkat populationerna av tjäder och orre. Deras hypotes var att tjädern 

skulle ha minskat i antal på grund av minskad areal gammal skog och att den kvarvarande 

skogen fragmenteras då kalavverkningar sker. De antog även att populationen av orre istället 

skulle bli större då de skulle gynnas av att landskapet öppnas upp och att fler områden som 

befinner sig i ett tidigt stadium av succession skapas utav skogsbruket. Dock visade undersök-

ning på att skogsbruket inte har någon signifikant påverkan på tjäderpopulationen. Populat-

ionen av orre ökade inte som förväntat utan minskade något. Det verkar istället som att preda-

torer är en viktig faktor som kan avgöra trenderna inom arterna, ifall de minskar eller ökar i 

antal. Både tjäder och orre missgynnas av milda vintrar då detta inte ger förutsättningar för ett 

fullgott snötäcke som kan skydda mot predation. Avsaknaden av snötäcke underlättar födosök 

för bland annat duvhök. Forskarna studerade predationstrycket på populationerna och fann att 

förlusterna av orrar troligtvis till stor del beror på antal duvhökar som övervintrar i området. 

Ett signifikant samband sågs då mellan förluster av individer och antal immigrerande duvhö-

kar. De nämner dock att deras undersökning var en så kallad fallstudie och därför ansåg att vi-

dare forskning på området bör göras. 

 

Klaus (1991) kom i en studie fram till att tjädern i centrala Europa missgynnas av dagens 

skogsbruk. Många av populationerna i de centrala områdena i Europa minskar och där finns få 

exempel på när tjädern gynnas av fragmenteringen. Bollmann et al. (2005) undersökte tjä-

derns val av habitat i skogar i Alperna. De studerade bland annat krontäckning och fältskiktets 

utbredning. Enligt undersökningen påträffas tjädern oftast i områden där fältskiktets utbred-

ning täcker 60 % av områdets totala area och att skogen ska ha en krontäckning på 25-65 %. 

 

Orre 

I Tyskland har man sett en minskning av orre där stora monokulturer växer upp. Fågeln är be-

roende av ett visst inslag av lövfällande träd eftersom det kan vara avgörande för artens över-

levnad i form av föda när snön är djup på vintern (Klaus 1991). Orre är en art som tidigt efter 

en störning utnyttjar skog som befinner sig i ett tidigt stadium av successionsprocessen (Figur 

1). Arten gynnas av den tillfälliga öppningen i krontaket och ofta består dessa skogar av 

många lövfällande träd. Enligt Kurki & Lindén (1995) ökar predationstrycket på orre då land-

skapet fragmenteras och stora skogsområden delas upp i mindre. De visade på att häcknings-

framgången hos orre minskade vid fragmentering men kunde inte påvisa att det påverkade 

ungarna efter kläckning. 

 

Järpe 

Järpen är en art som kraftigt påverkas av att skogsbruket har förändrats från att vara selektivt 

till att vara ett kalhyggesbruk med plantering av monokulturer (Schäublin & Bollmann 2010). 

Rueda et al. (2013) har visat på att järpen påverkas negativt av skogsbruket på grund av att 
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miljön fragmenteras. De menar att de arter som lever i skogen, med krav på stort område, är 

känsliga för mellanartsinteraktioner eller arter som saknar förmåga att sprida sig längre 

sträckor är de som drabbas hårdast av att en skog fragmenteras. En typisk sådan art är järpe. 

Enligt Rhim (2012) föredrar järpe i Sydkorea en tät, sammanhängande skog av lövfällande 

träd. En skogsväg kan genom fragmentering minska antalet lämpliga vinterhabitat för järpe 

och därmed är det viktigt att behålla stora områden skog som har ett sammanhängande inre. 

När det gäller ålder på skog där järpe påträffas har Swenson & Angelstam (1993) visat att ar-

ten häckar i skog som är mellan 20 och 70 år gammal. Vidare visade studien att efter orre är 

järpe den art som först etablerar sig i skog som genomgår succession (Figur 1). Resultaten pe-

kade även på att arten kan påträffas i äldre, grandominerad skog med ett trädskikt bestående 

av inte bara höga gamla träd utan också ett skikt av lägre, yngre träd. Alltså kan järpe utnyttja 

skog i två olika stadier av successionen. Denna typ av habitat är en bristvara i gammal skog 

som påverkats av ett storskaligt modernt skogsbruk. 

 

 

Förändrat predationstryck och dess följder 
Kurki et al. (1998) har visat att rödräv (Vulpes vulpes) gynnas av att gammal skog minskar 

och ersätts med ung skog och att antalet predatorer som är generalister gynnas av att en skog 

fragmenteras. Detta kan förklaras av att kalhyggen brukar domineras av olika mossor, lavar 

och kruståtel (Bergstedt et al. 2008). Eftersom den precis avverkade marken domineras av 

bland annat gräs ökar även antalet sorkar (Sullivan & Sullivan 2014). Kurki et al. (1998) visar 

även att antalet predatorer som är generalister, bland annat just rödräv ökar då en skog frag-

menteras. Baines et al. (2004) har visat att det verkar som att rödräven är den predator som 

påverkar tjäderns reproduktionsframgångar mest och att mården inte har någon signifikant in-

verkan. 

 

I en undersökning genomförd i Ryssland år 1999 och 2001 studerades skogshöns reprodukt-

ionsframgång och ifall den minskade vid fragmentering av deras habitat. De arter som stude-

rades var tjäder, orre och järpe. Forskarna följde populationer av de tre arterna i ett reservat 

och jämförde dem med populationer utanför reservaten, i en mer fragmenterad skog. De doku-

menterade även mängden predatorer, både däggdjur och fåglar, i de båda områdena. Deras hy-

potes var att antalet predatorer skulle vara högre i det fragmenterade området vilket skulle 

leda till att predationstrycket på populationerna utanför reservatet var högre än på de i reser-

vatet. Resultatet visade dock att det inte var någon skillnad i antal predatorer mellan reservatet 

och området där avverkning skett, förutom i antal rödrävar som var högre i området utanför 

reservatet. Antal ormvråkar (Buteo buteo) och fjällvråk (Buteo lagopus) var fler i det frag-

menterade landskapet jämfört med i reservatet medan det motsatta gällde duvhök (Accipiter 

gentilis). Forskarna kom fram till att skogshönsens densitet i de olika områdena skiljde sig åt. 

Densiteten av orrar var högst i området utanför reservatet och för tjäder gällde motsatsen, men 

för järpe fann de ingen skillnad mellan områdena. Däremot resulterade studien i att forskarna 

kunde visa på att reproduktionsframgångar för de tre arterna inte var lägre i det mer fragmen-

terade landskapet. Både storleken på kullarna och antalet hönor som fick ungar var högre i 

området utanför reservatet, det vill säga det område där skogsavverkning skett. (Borchtchev-

ski et al. 2003). 

 

I en studie genomförd av Kurki et al. (1997) utfördes årligen inventeringar av tjäder, orre, 

järpe och dalripa. Även spår efter predatorer, bland annat rödräv och vessla, räknades för att 

få en uppfattning om antalet i området. Inget samband mellan en ökning av rävar i södra Fin-

land och antalet hönor med ungar kunnat påvisas. Däremot kunde det ses ett samband i norra 
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Finland när antalet sorkar var litet (Figur 2). Där pekade alltså resultaten på att predatorer by-

ter till alternativa byten då deras primära byte minskar i antal. 

 

 

 
 

Figur 2. Andel hönor med kull i förhållande till den relativa densiteten rödräv under perioder av lågt (svarta 

punkter) och högt (vita punkter) antal sorkar i norra Finland. Kurki S, Helle P, Lindén H, Nikula A. 1997. Breed-

ing success of black grouse and capercaillie in relation to mammalian predator densities on two spatial scales. 

OIKOS 79: 301-310. Omtryckt med tillåtelse. 

 

 

Skogsbrukets påverkan på födotillgången 
Summers et al. (2004) menar att tallar som betas av tjädern tenderar att vara stora och ha stor 

krona. Forskarna visade även att fågeln föredrog fältskiktet med låg andel ljung. Vidare visa-

des att fullvuxna tjädrar till största delen åt tallbarr under vinterhalvåret. Dessa utgör en viktig 

del av tjäderns diet då de finns tillgängliga året om. Under maj, juni och juli bestod tjäderns 

föda till stor del av tallens hankottar och senare under sensommaren blev blåbär en viktig 

födotillgång. Forskarna kom fram till att en viktig faktor när tjäder ska välja habitat för ruv-

ning var mängden växter som tillhör blåbärssläktet (Vaccinium). Dieten hos ungarna (2-13 da-

gar gamla) består av olika fjärilslarver, skalbaggar och myror. Studien visade också att de om-

råden som tjädern utsåg till ruvningsplats med stor mängd växter från blåbärssläktet innehöll 

större mängd av dessa insektsarter. När de blir något äldre (6-8 veckor) förändras dieten och 

de går då över till att äta växter, till stor del blåbär, men även mossor med mera. Att tjäder 

äter blåbär och inte mycket andra bär tror Storch (1993) kan bero på att andra bär som finns 

att tillgå inte ger tjädern skyddet arten behöver. Att tjädern inte väljer till exempel hallon kan 

förklaras av att hallonbuskarna skulle sänka tjäderns förmåga att röra sig. Det krävs således en 

balans mellan skydd och att tjädern ska kunna röra sig någorlunda obehindrat. Genom att blå-

bär både ger skydd och står för stor del av tjäderns födotillgång under den största delen av året 

kan ett område med mycket blåbär göra så att tjädern inte behöver ha ett så stort revir. Om tjä-

dern inte behöver röra sig över ett stort område minskar även risken för att utsätta sig för pre-

dation. Dock lyfter Storch (1993) fram att blåbär inte behöver vara en nödvändig tillgång för 

tjädern, varken som skydd eller föda, då antalet tjädrar i området när studien genomfördes var 

lågt. Detta kan medföra att de få populationer som påträffas återfinns just där blåbär finns i 
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överflöd eftersom konkurrensen är låg. Skulle däremot antalet tjädrar öka är det ingen själv-

klarhet att sambandet mellan förekomst av tjäder och mängd blåbärsris skulle ses. 

 

Enligt en annan studie är mängden blåbär även en viktig faktor för att en tidig kull av orrar 

ska överleva. Precis efter kläckning hänger ungarnas överlevnad mycket på vädret, men över-

levnaden för en tidig kull beror på en mängd olika faktorer så som temperatur, mängden blå-

bärsris i form av skydd samt ungarnas vikt (Ludwig et al. 2010) 

 

Bergstedt et al. (2008) visade att blåbär påverkas starkt negativt av intensiv skogsavverkning 

och återfinns i mindre mängd på hyggen. I en studie erhölls resultat som visade att blåbär 

sakta konkurreras ut efter en avverkning. Efter tre till sex säsonger har istället bland annat 

mjölkört och olika gräs, så som kruståtel, ökat markant (Bergstedt & Milberg 2001, Bergstedt 

et al. 2008). Även Atlegrim & Sjöberg (1996) ville studera hur blåbär i barrskogar påverkas 

av kalavverkning. De kom fram till att blåbär klarar sig bättre vid selektiv avverkning jämfört 

med kalavverkning. Baines et al. (2004) visade på att fortplantningsframgångarna hos tjäder 

ökade med ökad mängd blåbär. Dock skedde ingen ytterligare framgång när blåbärsriset 

täckte mer än 15-20 % av fältskiktets yta. Däremot vill de lyfta fram att de inte hade tillgång 

till skog där blåbärsriset översteg mer än 24 % vilket gjorde att de inte kunde studera hur en 

högre andel blåbär skulle påverka tjädern. 

 

Att järpen har utrotats från delar av Tyskland kan bero på att den vanliga successionen där re-

sultatet blir en blandskog hindras och istället ersätts med monokulturer. Detta gör att järpen 

får svårt att hitta föda på vintern då stor del av dieten kommer från lövträd (Klaus 1991). Men 

även blåbär utgör en del av järpens diet (Svenska Jägareförbundet 2012c) vilket leder till att 

även järpen förlorar en stor födotillgång då blåbär utkonkurreras vid kalhyggen. 

 
 
Diskussion 
Så hur drabbas egentligen tjäder, orre och järpe av det moderna skogsbruket? Påverkas de el-

ler är de oberörda av kalhyggesbruket? Vilka faktorer är det som kan ha en inverkan på arter-

nas fortlevnad och reproduktionsframgångar? Krävs ytterligare studier i framtiden för att 

säkra bevarandet av skogshönsen? 

 

Forskning har kommit fram till vilka olika krav som tjäder och orre ställer på habitat men det 

är viktigt att notera att habitatbehoven som framgått är vad fåglarna behöver just då med de 

specifika förhållanden som råder. Det är alltså viktigt vid skogsbruk att förstå att de områden 

som lämnas orörda kan behöva vara större än vad som visats vara tillräckliga, det vill säga 

större än 2,2 km2 och 0,9 km2 för tjäder respektive orre. Med det menas att vid bevarande av 

tjäder och orre behövs en kombination av gränsvärden för arean på habitatet och kvaliteten på 

området (Angelstam 2004). 

 

Tjädrar har tidigare förknippats med gammal skog och anledningen till att få lekplatser för 

tjädrar i yngre skog har upptäckts kan bero på att det har setts som allmänt känt att tjädern fö-

redrar gammal skog. De lekplatser vi ser idag kan ha skapats när skogen var yngre men att de 

skogar som har växt upp efter att det moderna skogsbruket togs i bruk har varit för unga. Det 

kan vara anledningen till att vi idag börjar se nya lekplatser etableras i vad vi tidigare ansett 

vara för ung skog (Rolstad et al. 2007). Av denna anledning tror jag det är viktigt att mer in-

venteringar av tjäder genomförs i just dessa skogar, det vill säga de skogar som planterades 

när det moderna kalhyggesbruket påbörjades. 
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Wegge & Rolstad (2011) kom fram till att kalavverkning inte har någon påverkan på tjäder 

och att populationen inte minskade som förväntat. Mikoláš et al. (2015) kom däremot fram till 

motsatsen. Detta kan enligt forskarna förklaras av att studierna är genomförda i olika delar av 

Europa. Studien utförd av Wegge & Rolstad genomfördes i Norge vilket innebär att området 

låg i den boreala vegetationszonen och den andra av Mikoláš et al. tog plats i Karpaterna i 

centrala Europa vilket är utanför den boreala zonen. I Centraleuropa är tjäder-populationerna 

utspridda och i de små områdena av lämpliga habitat i ett annars bergs-dominerat landskap 

(Storch 2007) är det svårt att bevara livskraftiga populationer. För att det ska finnas en chans 

att de mindre populationerna av tjäder ska klara sig krävs en viss anslutning mellan de lämp-

liga habitaten. Placeringen av lämpliga tjäderhabitat i Karpaterna gör att intensiv kalavverk-

ning medför att antal närliggande områden dit tjädern kan ta sig blir begränsat. (Mikoláš et al. 

2015). Jag kan tänka mig att de svenska tjäderpopulationerna påverkas av skogsbruket i 

samma utsträckning som de i Norge och Finland då länderna har liknande miljö och ligger 

inom den boreala zonen. Dock tror jag det är viktigt att studera varje större geografiskt om-

råde enskilt då skogens utseende i större skala kan påverka om och hur tjäderpopulationer på-

verkas av det moderna skogsbruket. 

 

Vidare visar Sirkiä et al. (2011) att om avverkningen inte är för intensiv kan en positiv effekt 

av en viss fragmentering ses. Att en tjäderpopulation skulle gynnas av en selektiv avverkning 

kan förklaras av att den selektiva varianten öppnar upp krontäckningen. Detta ger en mer 

heterogen miljö där markfloran gynnas (Mikoláš et al. 2015) vilket skapar ett potentiellt habi-

tat för tjäder (MacMillan & Marshall 2004). Ett trädskikt med olika nivåer samt ett utbrett 

fältskikt kan ge skydd åt tjädern och utöka dess möjlighet till att hitta mat. Tjädrar i undersök-

ningen av Summers et al. (2004) påträffades inte i skog nära vägar utan höll sig i träd en bit 

bort. Detta tyder på att ifall en tjäderpopulation i ett område missgynnas av det moderna 

skogsbruket kanske det inte räcker med att endast ändra sättet hur man avverkar utan även att 

skogsvägar stängs för att arten ska gynnas. 

 

Utifrån resultat från studien i Finland som visade på att gammal skog kan sakna en tillräcklig 

mängd blåbär för att vara ett fullgott habitat åt tjädern föreslår forskarna att skogsbruket tar 

hänsyn till detta (Miettinen et al. 2010). Åtgärder måste på något sätt ske som kan få skogen 

att växa på ett sätt som gör att det totala skyddet blir bättre och att miljön blir mer mångskik-

tad. Viktigt att förstå är att en gammal produktionsskog där alla träd är lika gamla kan ge då-

ligt markskydd åt tjädern och att skog bestående av träd i olika åldrar eller yngre skog kan ge 

ett skydd i flera olika lager vilket kan vara ett bättre lämpat habitat för tjädern (Miettinen et 

al. 2010). Det behöver alltså inte vara mängden gammal skog som är avgörande utan kvali-

teten på skogen. Att Bollmann et al. (2005) kom fram till att tjädern i Alperna föredrar en ut-

bredning av fältskiktet på 60 % och en krontäckning på 25-65 % anser de vara fullt förståeligt 

då en glesare krontäckning ger utrymme för mer ljus och värme att nå fältskiktet som då kan 

växa. Det utbredda fältskiktet utgör bra skydd för tjädern och en god miljö för insekter. 

 

Att dödligheten ökar hos tjäderungar kan bero på flera faktorer, däribland ökat predations-

tryck eller brist på optimal föda (Lakka & Kouki 2009). Vid bland annat kalavverkning och 

skogsbrand påbörjas successionsprocessen. Det innebär att antingen vegetationens struktur el-

ler arternas komposition förändras över tid. En art som drabbas hårt av störningar och den ti-

diga successionen är blåbär (Uotila & Kouki 2005). Det moderna skogsbruket med sina kalav-

verkningar anses kunna vara en viktig orsak till varför tjäderpopulationer minskar då de på-

verkar mängden blåbär. Om mängden blåbär minskar försvinner en viktig födokälla för ung-

arna, både i form av bär men även de insekter som lever på växten. Om riset försvinner mins-

kar även ungarnas möjligheter att gömma sig (Lakka & Kouki 2009). 
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Studien genomförd av Borchtchevski et al. (2003) visade på att skogshönsen tjäder, järpe och 

orre producerade både större kullar och att fler hönor fick ungar trots den rådande fragmente-

ringen där det enligt tidigare studie (Kurki et al. 1998) troligtvis finns ett ökat predations-

tryck. Bland annat hade rödräv ingen större effekt på populationerna. Forskarna menar att 

skogshönsens försämrade fortplantningsframgångar i den intakta skogen kan bero på duvhö-

kens potentiella roll som huvudpredator på skogshönsen. Förekomst av duvhök påvisades 

nämligen oftare i reservaten jämfört med utanför i den mer fragmenterade miljön. Det är dock 

viktigt att vidare studera rödräven för att säkerställa att den inte påverkar hönspopulationernas 

reproduktionsframgångar i nämnvärd utsträckning. Som nämnts tidigare har studier visat på 

att antal predatorer som är generalister ökar då landskapet fragmenteras (Kurki et al. 1998) 

vilket kan tänkas ha en stark påverkan på arternas bestånd. 

 

Att blåbär påverkas negativt av kalavverkning tror forskarna kan bero på ökad exponering av 

solljus vilket torkar ut växten. Blåbärsrisets grunda rötter skulle kunna påverkas och vattenba-

lansen riskerar därför att rubbas. Torkar blåbärsriset ut påverkas även dess möjligheter till 

fortplantning då vattenbrist påverkar fotosyntesen vilket förhindrar vegetativ förökning. Även 

det faktum att snö som är det som skyddar blåbärsriset från den låga temperaturen försvinner 

tidigt från kalhyggen minskar chanserna för arten att växa där (Atlegrim & Sjöberg 1996). 

Trots att blåbär påvisats ha en positiv inverkan på antalet tjädrar visade studien genomförd av 

Baines et al. (2004) att detta kan gälla endast till en viss gräns. De hade inte möjlighet att stu-

dera en skog där andelen blåbär översteg 24 % vilket gjorde att de inte kunde se ifall en högre 

andel skulle påverka tjädern positivt, negativt eller inte ha någon påverkan. Att en tjäderpopu-

lation skulle kunna påverkas negativt av ett för stort bestånd av blåbär tror forskarna skulle 

kunna bero på att ungarnas födosök då skulle försvåras av riset. Blåbärsrisets minskning vid 

avverkning visar på hur viktigt det är att studera alla möjliga faktorer som kan spela in när en 

arts potentiella fortlevnad ska fastställas. 

 

Slutsats 

För att summera anser jag att det inte går att med god grund fastställa hur det moderna skogs-

bruket påverkar de olika skogslevande hönsfåglarna. Jag tycker det är viktigt att nämna att det 

har gjorts flera studier som undersöker hur bland annat tjäder påverkas av det moderna skogs-

bruket men att de är genomförda i olika delar av världen. Precis som Mikoláš et al. (2015) sä-

ger är det viktigt att förstå att skogshönsen kan reagera olika på kalavverkning beroende på 

var de lever. I ett isolerat område kan de vara känsligare mot störningar då de inte har samma 

möjlighet till att ta sig till nya områden. Av den anledningen anser jag att mer forskning borde 

göras som fokuserar på en viss typ av område. På så sätt kan resultaten bli mer applicerbara 

och det blir lättare att få en bild av hur det egentligen står till. Det är även viktigt att komma 

ihåg att monokulturer inte kan användas som ett alternativt habitat för många arter. Till exem-

pel som Klaus (1991) påpekar behöver bland annat järpe, som häckar i en annars barrträdsdo-

minerad skog, ett visst inslag av lövfällande träd vilket visar att plantering av monokulturer i 

vissa fall kan behöva undvikas. Det gäller också att fortsätta studera olika faktorer som kan 

komma att påverkas av kalhyggesbruk och på så sätt även förändra skogshönsens framgångar 

i området. Hur stor betydelse har egentligen antalet rödrävar? Finns det någon billig och sam-

tidigt vinstdrivande metod inom skogsbruket som kan användas för att behålla det ekono-

miska värdet i skogsbruket men samtidigt inte riskera att förlora en värdefull biologisk mång-

fald? 
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Etik 
Är den intensiva skogsavverkningen rätt? 

Jag vill lyfta fram problemet med den intensiva avverkningen vi har idag. Om och hur mycket 

olika skogshöns påverkas av kalhyggesbruk är fortfarande inte helt klarlagt, men vi måste 

ändå ställa oss frågan ifall det är rätt att förstöra så stora ytor. Det är inte endast skogshöns 

som kan påverkas utan även många andra arter kan vara beroende av en mer konstant miljö 

som inte förändras och fragmenteras. Därför är det viktigt att ifrågasätta människans rätt att 

hugga ned skog och för ekonomisk vinning förstöra miljön oavsett om någon uppenbar påver-

kan på specifika djur kan ses eller ej. Även den biologiska mångfalden kan ses ha ett värde 

som behöver bevaras. Däremot är det viktigt att komma ihåg att skogsbruket även kan gynna 

många arter, bland annat de arter som trivs efter naturliga störningar som exempelvis bränder 

och stormar. Alltså kan ett skogsbruk i vissa fall gynna den biologiska mångfalden. Detta tän-

ker jag dock beror på hur skogsbruket sker och hur intensivt det är. Det gäller att komma ihåg 

att naturliga störningar redan sker vilket gör att mänsklig påverkan lätt kan göra att det blir för 

många störningar. Det är alltså en svår fråga men enligt mig ska vi människor vara försiktig 

med att utföra ett för intensivt skogsbruk men att det kan vara viktigt att behålla en del av det 

då vi redan har förhindrat många naturliga bränder. Detta har gjort att många störningsbero-

ende arter har minskat i antal. 

 

Forskningsetik 

Jag anser att det inte finns särskilt många etiska dilemman i de försök som jag har hittat. Fors-

karna har för det mesta endast inventerat arter i områden där det redan råder vissa förhållan-

den. De har alltså inte gått in och förändrat miljön för att kunna studera en viss typ av inter-

aktion. 

 

I början av mitt arbete var problemet att jag kanske endast skulle hitta källor från en och 

samma forskargrupp men genom att bredda mitt ämne från tjäder till skogshöns kunde jag få 

tag i en mängd källor som kommer från flera olika grupper av forskare. Jag har varit noga när 

jag valt vilka källor jag ska använda och anser att de jag valt är tillförlitliga. De flesta av artik-

larna som jag baserat min text på är hämtade från antingen Web Of Science eller att jag ge-

nom Google kommit till SienceDirect. Jag har inte varit partisk i mitt sökande efter källor 

utan tar med både fakta som säger att skogshönsen påverkas av skogsbruket samt källor som 

säger att de inte gör det. Jag har genomgående i arbetet refererat i den löpande texten och vi-

sat tydligt när det är mina egna tankar och inte utifrån en källa jag skrivit. 

 


