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50 år med tjädrar 
Det sägs ofta i debatten att tjädern inte behöver gammal skog, 

och att den till och med kan spela i ungskog. Det har även fram-
förts att det fungerar bra med ensamspelande tuppar. Att bevara 
äldre skog och stora lekplatser med många tuppar är inte precis 

något som lyfts fram i diskussioner och media. Man kan fråga sig 
varför det är så, och vilka krafter som ligger bakom detta. 
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Det är väl känt att tjädern väljer äldre 
skog att spela i framför yngre – om 
det nu finns någon gammelskog kvar, 
vill säga. I ett skogsbrukat landskap är 

tjäderspelen inte lika stabila som i äldre skogar, och  
det är vanligen färre tuppar. Tjädrarna tvingas stän-
digt byta spelplats allteftersom avverkningarna drar 
fram. När likåldriga trädplantager ersätter den äldre 
och mer variationsrika skogen blir tjädrarna allt färre. 
Saken blir inte bättre av att slutavverkningsåldern hela 
tiden sjunker inom dagens skogsbruk.

50 års studier
Jag har bevakat flera tjäderspel i Tyresta nationalpark 
och intilliggande naturreservat som varit stabila under 
lång tid vad gäller antalet tuppar. Jag vill här särskilt 
framhålla ett spel som jag följt i nationalparken under 
mer än 50 år. Det finns mig veterligen inget spel som 
studerats lika länge och lika noga som detta – dessutom 
i en urskog! Även om det bara är en lekplats som följts 
så länge tycker jag man kan dra flera viktiga slutsatser. 

I Sverige som helhet är det ett välkänt faktum att 
antalet tjädrar minskat starkt sedan 1960-talet. Situa-
tionen är likartad i Finland, där minskningen dessut-

om kan styrkas av gedigen statistik. Antalet tuppar på 
det spel jag studerat i mer än 50 år var stabilt fram till 
1999. År 1965 fanns 13 tuppar och under kommande 
år låg nivån stadigt på 10–14 tuppar, med två undan-
tag: perioden 1985–1995 ökade tjädrarna till över 20 
individer och som mest till 28 tuppar, och från och 
med 1999 minskade antalet från 14 till 5, varefter det 
legat konstant på 6–8 tuppar.

Orsaken till minskningen var en brand som drab-
bade lekplatsen 1999, då 450 hektar skog brann i Ty-
resta. Nästan alla träd dog, och kvar blev något som 
kan liknas vid ett kalhygge – även om skillnaderna 
mellan hygge och brandfält är fundamentala, då alla 
döda träd i detta fall blev kvar på platsen.

Kalhuggning drabbar tjädern
Kalhuggning är i princip den enda avverkningsfor-
men som finns i Sverige, och den har använts stor-
skaligt och schablonartat i ungefär 70 år. Den har gått 
fram som en tsunami över landet och är den främsta 
enskilda orsaken till att vi har omkring 2 000 rödlis-
tade skogslevande arter. 

Kalhyggen drabbar tjädern på flera sätt. Att den 
skulle trivas bra i dagens skogar – ensartade träd-

När tjäderspelet är 
som mest intensivt, 
från slutet av april 
till början av maj, 
infaller också den 
s.k. hönveckan. Då 
rör sig hönorna över 
större områden, och 
man har stor chans 
att stöta på dem 
längs en skogsväg. 
På spelplatsen samlas 
ett stort antal hönor. 
Det är hönorna som 
tar hand om ruvning 
och uppfödning av 
ungarna.
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En tjädertupp har anlänt till spelplatsen. Det är en kylig morgon, vilket anas av molnet som bildas av tjäderns andedräkt.

Antalet tuppar på ett tjäderspel i Tyresta nationalpark åren 1965–2015. 
De senaste åren har inga stora förändringar skett.
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plantager med enstaka sparade träd och undermåliga 
kantzoner – är nog den största bluffen av alla. För den 
som vill läsa fler detaljer om tjädern i Tyresta rekom-
menderar jag boken Tjädern och urskogen, där mina 
erfarenheter är dokumenterade. Av det cirka 5 000 
hektar (50 kvadratkilometer) stora skyddade området 
är cirka 1 400 hektar (14 kvadratkilometer) klassade 
som urskog. Som referensobjekt för tjäderforskning-
en är det ovärderligt, eftersom nästan alla andra stu-
dier av tjäder i både Sverige och Finland gjorts i pro-
duktionsskogar med kalhyggen och planteringar. 
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En tjädertupp på väg att landa på en spelplats i Tyresta. Anta-
let spelande tuppar är betydligt färre jämfört med i början på 
1990-talet.

En skog lämplig för tjäderspel. Här finns stora stenblock och 
gamla tallar som står glest. Under vintern livnär sig tjädern till 
stora del av tallknoppar och tallbarr.


