
Nya spelförutsättningar för tjädern –

och skogsbruket?



Anmälan om föryngringsavverkning

• Avverkningsanmälan 2015-05-04

• 17,4 hektar

• Tallsumpskog, dikad torvmark

• Markberedning och plantering utan 
skärmträd

• Spelplats för tjäder (obs. från 2008 10 
tuppar och 7 hönor) 

• Yngre gallringsskog  omger det 
avverkningsanmälda området i väst, norr 
och öst. Nya hyggen i söder.



• Tjäderspelet var tidigare mer 
utbrett och har efter 
avverkningarna begränsats till det 
anmälda området.

• Viktig miljö för tjäderns födosök
under vår och sommar (blåbär och 
tuvull i fältskiktet).

• Ingen hänsyn till tjädern beskriven i 
anmälan.

• Tjädern skyddas enligt 4 §
artskyddsförordningen. Anmälan på 
remiss till Länsstyrelsen.



Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens 

bedömning

För arter som är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen är det bland 
annat förbjudet att skada eller förstöra djurens 
fortplantningsområden.

Nationellt bedöms tjädern vara livskraftig, men det finns regionala 
skillnader mellan norra och södra Sverige. Det är rimligt att påstå att 
tjädern är mer hänsynskrävande i södra och östra Uppland än i norra 
Sveriges inland (ArtdataBanken).



Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens 

bedömning

Skogsbruk är pågående verksamhet. En åtgärd som innebär att 
bevarandestatusen för den lokala populationen försämras är förbjuden.

Spelplatsen är betydelsefull för tjädern i området eftersom den samlar 
ett stort antal individer. Någon hänsyn till  arter är inte redovisad i 
aktuell avverkningsanmälan.

Den anmälda avverkningen bedöms försämra förutsättningarna för spel 
och uppfödning  av kycklingar i området  områdets ekologiska 
funktion försämras.



Länsstyrelsens yttrande till Skogsstyrelsen

”Länsstyrelsen anser att den yta som är avsedd att lämnas utan åtgärd 
är för liten för att undvika att tjäderpopulationen tar skada. 

Länsstyrelsen anser vidare att området runt platsen är skyddat genom 
4 § artskyddsförordningen och att fortplantningsområdet troligtvis 
kommer att försämras om området runt spelplatsen förstörs och därför 
bör det som nu är avverkningsanmält inte avverkas.”



Skogsstyrelsens meddelande

”Skogsstyrelsen bedömer att den planerade åtgärden kräver dispens 
enligt  14 § artskyddsförordningen (2007:845), ansökan om dispens ska 
skickas till länsstyrelsen. Detta medför att Skogsstyrelsen avslutar 
ärendet utan att ta upp anmälan för samråd.”



Efter Skogsstyrelsens meddelande

Två vägar att gå vidare: 

1. Bemöta Skogsstyrelsens bedömning och diskutera avverkningens 
påverkan på tjädern samt eventuella anpassningar. 

2. Söka dispens från förbudet i artskyddsförordningen.

Inga ersättningsbestämmelser i miljöbalken vid en nekad dispens.




