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Om inventeringen
Inventering av tjäder och orre - Planerad vindkraft vid Östavall, Västernorrlands län. 

Detta dokument tjänar som en kunskapssammanställning och vägledning inför fortsatt 
projektering och utredning av den planerade vindkraftsanläggningen. Dokumentet utgör 
underlag för miljökonsekvensbeskrivningen för projektet.
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Malin Löfgren - inventering. utredning, bedömningar och rapportering. Erfaren fältor-
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påverkan på fåglar. Magisterexamen i biologi.

Antoine Bos – inventering. Erfaren fältinventerare flerårig vana av skogshönsinvente-
ring och med god kunskap om vindkraftens påverkan på fåglar. Disputerad ekolog. 

Aron Dynesius inventering. Erfaren fältornitolog, studerar till biolog.

 Janne Dahlén - kvalitetsgranskning. Erfaren fältornitolog med flerårig vana av skogs-
hönsinventeringar i hela landet och med goda kunskaper om vindkraftens påverkan på 
fåglar. Masterexamen i biologi.

Malin, Antoine och Janne är verksamma vid Ecogain AB (tidigare Enetjärn Natur AB) 
medan Aron har tagits in i uppdraget som extern fältornitolog.  

För bakgrundskartorna gäller © Lantmäteriet, öppna data.
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Ecogain AB på uppdrag av Nordex.  
Inventering av tjäder och orre – Planerad vindkraft vid Östavall, Västernorrlands län.  
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Omslagsbild: Utsikt över Storflon, orrspelplats B.



3

I N N E H Å L L

1. INLEDNING ................................................................................... 4

2. METODIK ....................................................................................... 5

Allmänt ...................................................................................................... 5
Tjäder ........................................................................................................ 5
Orre ........................................................................................................... 6
Förutsättningar .......................................................................................... 6

3. RESULTAT ...................................................................................... 8

Tjäder ........................................................................................................ 8
Orre ........................................................................................................... 8
Övriga observationer ................................................................................. 8

4. ANALYS, REKOMMENDATIONER OCH SLUTSATS ................... 11

Tjäder ...................................................................................................... 12
Orre ......................................................................................................... 13
Slutsats ..................................................................................................... 14

5. REFERENSER ............................................................................... 17



4

1.  INLEDNING

Kapitlet ger en introduktion till projektet samt beskriver invente-
ringens syfte. 

Nordex utreder förutsättningarna för att uppföra en vindkraftsanläggning 
vid Östavall, cirka nio kilometer sydväst om Ånge i Ånge kommun, Väs-
ternorrlands län (figur 1). I samband med det har Nordex tagit initiativ till 
en inventering av tjäder och orre i området för att lokalisera deras spel-
platser och i övrigt viktiga livsmiljöer.

Ecogain AB har av Nordex fått i uppdrag att utföra inventeringen. Fö-
religgande rapport beskriver bakgrund, metoder och resultat från inven-
teringen. Rapporten omfattar även analys och rekommendationer med 
utgångspunkt från inventeringsresultaten.

O M  I N V E N T E R I N G E N

Syftet med skogshönsinventeringen är främst att lokalisera och redovisa förekomst av spelplat-
ser för tjäder och orre i inventeringsområdet samt att ge rekommendationer inför vindkrafts-
etableringen med utgångspunkt från dessa. 

Inventeringsområdet är definierat som projektområdet inklusive området inom 1 km från 
detsamma. 
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2. METODIK

I detta kapitel beskrivs hur inventeringsuppdraget har  
genomförts.

Allmänt
Inventeringsuppdraget har genomförts i två steg. Inledningsvis utfördes en 
skrivbordsstudie med insamling av befintlig kunskap om förekomst av tjä-
der och orre i inventeringsområdet. Skrivbordsstudien omfattade genom-
gång av rapporter i Artportalen (ArtDtabanken 2020) samt skyddsklassade 
observationer och observationer registrerade i obsdatabasen (ArtData-
banken 2020). Därefter genomfördes fältinventeringar 21-22 april 2020. 
Perioden för fältinventeringen sammanfaller med den tid då tjäder- och 
orrtuppar samlas på sina spelplatser.

Tjäder
Inför fältinventeringen analyserades skogsbestånden i och kring utred-
ningsområdet utifrån bland annat terrängkarta, ortofoton, skyddad natur, 
sumpskogar och nyckelbiotoper. Genom analysen valdes de bestånd ut 
som bedömdes hysa störst förutsättningar att rymma en tjäderspelplats. 
Dessa områden omfattar bland annat samtliga våtmarker och talldomine-
rad skog i anslutning till våtmarker, äldre talldominerade barrskogar samt 
större sammanhängande gallringsskogar av tall över cirka 40 års ålder 
(figur 1). 

De utvalda områdena besöktes sedan i fält varvid tjädrar och spår av 
tjädrar (spillning, snöspår, fjädrar, betade tjädertallar med mera) eftersök-
tes och registrerades i GIS med hjälp av handdator och programvaran 
Collector for Arc GIS. Platser där tjädertuppar, koncentrationer av vår-
spillning eller större koncentrationer av vinterspillning hittades bedömdes 
som områden där det potentiellt skulle kunna finns en spelplats i närheten. 
Dessa platser genomsöktes därefter extra noggrant efter ytterligare spår, 
varefter en bedömning av sannolikt spelcentrum gjordes. Metoden baseras 
på kunskap om tjäderns livsmiljö och i vilken typ av terräng spelplatser 
normalt är belägna. Metodiken har använts av Ecogain under flera år och 
i många projekt med gott resultat.
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I metodiken ingår vidare att de områden som bedöms kunna hysa en 
spelplats besöks kvällstid för att räkna eventuella inflygande tuppar. Tjä-
dertupparna anländer till spelplatsen redan under kvällen och tillbringar 
natten i en tall i anslutning till spelplatsen. Det går därför att räkna hur 
många tuppar som nyttjar spelplatsen genom att placera sig dold i när-
heten av spelplatsen i några timmar kring skymningen och lyssna efter 
tuppar som landar i träden. Metoden beskrivs i ”Manual för uppföljning 
i skyddade områden – Skyddsvärda fåglar” (Blank 2010) och preciseras i 
rapporten ”Tjädern i Jönköpings län” (Blank m.fl. 2005). 

Orre
Inför fältinventeringen av orre identifierades alla öppna myrar, tjärnar och 
sjöar som finns i området, och dessa besöktes sedan i fält. Då orren nytt-
jar stora öppna ytor, företrädesvis myrar och isbelagda sjöar, för sitt spel 
är platserna betydligt lättare att lokalisera än vad tjäderspelplatserna är. 
Potentiella spelplatser i inventeringsområdet besöktes under morgontim-
marna, då orrspelet är som mest intensivt, varvid antalet spelande tuppar 
räknades. Orrar som spelar på hyggen eller vägar noterades också på de 
platser där de sågs eller hördes. 

Förutsättningar
Inventeringen genomfördes under goda väderförhållanden. Snöläget var 
dock mycket varierat och det var stundtals svårframkomligt i djup snö. I 
delar av inventeringsområdet, speciellt på vägar som inte hade plogats un-
der vintern låg ett snötäcke på 60-70 centimeter. Eftersom temperaturen 
steg till över tio plusgrader på dagarna fanns det ingen skare som höll att 
gå på utan skidor var enda sättet att ta sig fram här. I andra områden var 
det barmark och skidorna fick då bäras långa sträckor. Isen låg fortfarande 
på inventeringsområdets enda sjö, Storflotjärnen. 

Tisdag 21/4: Klart väder och så gott som vindstilla. Temperaturen steg 
från någon minusgrad på morgonen till +10-15 grader på eftermiddagen.

Onsdag 22/4: Klart och soligt och en mycket svag vind. -2 grader på mor-
gonen som steg till drygt +15 på eftermiddagen. 

Sammanlagt genomfördes 54 inventeringstimmar fördelat på tre invente-
rare under två dagar. 
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FIGUR 1 Fokusområden för eftersök av spelplatser av 
tjäder och orre. Eftersök gjordes även i andra  delar av 
inventeringsområdet. 
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3. RESULTAT

I detta kapitel beskrivs resultatet från inventeringen av tjäder 
och orre.

Tjäder
I skrivbordsutredningen inför fältinventeringen framkom inga uppgifter 
om spelplatser för tjäder. Utsök från Artportalen (ArtDatabanken 2020) 
visade endast några få tjäderobservationer från inventeringsområdet. 

Resultat

Enstaka observationer av tjädrar och tjäderspillning visar att tjäder rör sig 
i inventeringsområdet. Några koncentrationer av spillning eller andra spår 
av tjäder som indikerar en spelplats hittades dock inte. I

Orre
I skrivbordsutredningen inför fältinventeringen framkom inga uppgifter 
om större spelplatser för orre i inventeringsområdet. Ett utsök från Art-
portalen (ArtDatabanken 2020) visade fynd av ett 10-tal födosökande 
orrar vid Tovåsen i södra delen av projektområdet vilket gav en idikation 
på att det skulle kunna finnas en större spelplats i närheten. 

Resultat

Spelande orrar observerades på tre platser inom inventeringsområdet. På 
två av spelplatserna, båda belägna på Storflon centralt i projektområdet, 
spelade minst 11 - 12 tuppar. På den tredje spelplatsen spelade färre än 10 
tuppar (figur 2, tabell 1).  

Övriga observationer
Under inventering av skogshöns görs vanligen även observationer av 
andra arter som kan vara av intresse. Under denna inventering noterades 
bland annat spelande pärluggla och det gjordes flera observationer av 
järpe och spillkråka. Dessa observationer har rapporterats till Artportalen.
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FIGUR 2 Tre orrspelsplatser, A-C, lokaliserades inom 
inventeringsområdet.
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FIGUR 3 Orrarnas vita stjärtfjädrar skymtar mellan 
myrtallarna.

TAbELL 1. Observerade orrspel

ID Lokal Antal tup-
par

Kommentar

A Storflon söder 11-12

B Storflon norr 12-13

C Finnsjöåsen Mindre 
spel

Endast hört
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4. ANALYS, REKOMMENDA-
TIONER OCH SLUTSATS

I detta kapitel görs en analys av vad resultatet av inventeringen 
innebär. I kapitlet redogörs även för våra rekommendationer av-
seende hänsyn. Vidare redogörs för säkerheten i analysen utifrån 
inventeringsinsatsen.

Inventeringens syfte var att lokalisera eventuella spelplatser för tjäder 
och orre och i övrigt viktiga livsmiljöer för dessa arter. För att populatio-
nerna av orre och tjäder inte ska påverkas negativt räcker det inte med att 
skydda enbart spelplatserna. Sett över ett helt år behöver både orre och 
tjäder även lämpliga habitat med god insektsproduktion för uppfödning 
av kycklingar, rika bärmarker under hösten samt lämpliga vinterhabitat. 
Detta är en anledning till att det i Vindvals uppdaterade syntesrapport om 
fåglar och vindkraft görs följande bedömning: ”skyddszoner för enbart spelplat-
ser, och enbart i förhållande till vindkraft, är knappast något som gagnar tjäderns eller 
orrens bevarandestatus” (Rydell m.fl. 2017). Istället för en generell skyddszon 
föreslås i syntesrapporten ett ökat fokus på arternas samtliga livsmiljöer, 
det vill säga såväl spelplatser som uppfödningsplatser av kycklingar samt 
övriga habitat för vuxna skogshöns under året. En sådan hänsyn kan i 
första hand kan uppnås med ett anpassat skogsbruk, men även vid anlägg-
ning av vindkraft. 

Mot bakgrund av detta bedömer vi det som relevant att utforma anpas-
sade hänsynsområden kring de två identifierade orrspelplatserna där fler 
än tio tuppar spelade. Det finns tre huvudsakliga syften bakom införandet 
av hänsynsområden kring spelplatser.

• Att undvika fragmentering av skogen kring spelplatsen, 
vilket i första hand är viktigt vid tjäderspelplatser. Öppna 
kalhyggesytor, vägar och vindkraftverk kring spelplatser 
förhindrar eller riskerar att störa tjädrarnas inflygning till 
platsen och försämrar möjligheterna till födosök, vila och 
häckning. Öppna ytor och kantzoner ökar också risken för 
predation då fåglarnas skydd försämras. 
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• Att undvika störningar vid spelplatsen, till exempel genom 
buller från vindkraftverk och maskiner eller från mänsklig 
aktivitet under såväl uppförande som drift.

• Att minska risken för kollisioner. Oavsett var vindkraft-
verken byggs finns en risk för kollisioner, men risken ökar 
ju närmre spelplatsen verken placeras eftersom fåglarnas 
aktivitet generellt är högre där.

Utifrån inventeringsresultat, tillgängligt vetenskapligt underlag, domar 
och egna kunskaper och erfarenheter har Ecogain tagit fram rekommen-
dationer om anpassade hänsynsområden vid spelplatser. I bedömningen 
av hänsynsområden tar vi hänsyn till riskerna för fragmentering, störning 
och kollision. Vi väger in den aktuella spelplatsens läge i landskapet och 
hur många fåglar som nyttjar den, men också hur miljöerna som omger 
spelplatsen ser ut. Bedömningarna ska ses som rekommendationer kring 
vad vi anser är lämpligt utifrån vår erfarenhet av hur tjäder och orre på-
verkas av vindkraft. 

Tjäder
Under inventeringen stöttes enstaka tjädrar i inventeringsområdet. Min-
dre koncentrationer av tjäderspillning noterades i Tovåsens norra slutt-
ning, Flobergets sydsluttning samt vid Kaffepanneberget. Några sådana 
koncentrationer av spillning eller några andra spår av tjäder som skulle 
indikera en spelplats hittades dock inte. 

En förklaring till avsaknaden av tjäderspelplatser är rimligen att stora 
delar av inventeringsområdet består av nyligen avverkad skog, ungskog, tät 
granskog samt plantage av Contortatallar. Det finns mycket lite äldre skog 
i området och den som finns ligger i huvudsak i höjdlägen där tillgången 
till våtmarker saknas. Våtmarker har stor betydelse för tjädern, bland 
annat är tuvull, som endast växer på våtmarker, en viktig födokälla för 
tjädern på våren. Området ligger därutöver relativt tätortsnära och är tro-
ligen ganska välbesökt av människor vilket kan vara en annan bidragande 
orsak till att tjäderspelplatser saknas.  
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Rekommendation tjäder

Då inga tjäderspelplatser eller indikationer på viktiga vintervisten för 
tjäder noterades inom inventeringsområdet rekommenderas inga hänsyns-

områden för tjäder.

Orre
Vid utformningen av hänsynsområden för orre utgår Ecogain generellt 
från följande:

• Ett minimiavstånd på 500 meter kring stora orrspelplatser 
med minst 10 tuppar. Hänsynsområdet kan sedan utvidgas 
till att omfatta sammanhängande miljöer som bedöms ha 
stor betydelse för orre vid den aktuella spelplatsen, till ex-
empel våtmarker och kantzoner kring våtmarker.  Vi rekom-
mernderar även att ingen nyanläggning av vägar genomförs 
inom ovan angivna områden. Trots att orren ofta födosöker 
på hyggen och i kvarlämnade björkar på hyggen så inklude-
ras dessa inte i det utökade hänsynsområdet eftersom dessa 
miljöer inte är konstanta miljöer som är attraktiva för orren 
under längre tid (hela vindkraftsanläggningens livslängd).

• För platser som vid inventeringstillfället hyser sju till nio tup-
par kan en anpassad hänsyn mot spelplatsen rekommende-
ras, beroende på den lokala orrstammens status.

• Om spelplatsen ligger på en stor myr eller sjö så räknas 
hänsynsområdet från den punkt där orrspelet bedöms ha sitt 
centrum.

• Om flera närliggande större spelplatser finns kan det vara 
motiverat att säkra fria flygvägar mellan spelplatserna, om 
det bedöms troligt att orrtupparna regelbundet flyger mellan 
dessa spelplatser.

Rekommendation orre

Ecogains bedömning är att det finns fyra spelplatser för orre inom inven-
teringsområdet vid Östavall (figur 2, tabell 1). Två av orrspelplatserna, 
spelplats A och B på Storflon med 11-12 tuppar respektive 12-13 tuppar 
bedöms vara större skyddsvärda spelplatser då de hyste minst 10 spelande 
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tuppar. Båda dessa spelplatser bedömer vi har goda förutsättningar att 
hysa större orrspel även i framtiden. De två spelplatserna ligger på olika 
delar av en större myr. Myren omges av flera, för orre betydelsefulla mil-
jöer såsom öppna eller halvöppna marker med stort inslag av olika ris och 
buskar samt skogsmark med rikligt med björk. Vi rekommenderar att hän-
synsområdet på 500 meter utökas så att det innefattar hela det samman-
hängande våtmarksområdet inom en kilometer från spelplatserna (figur 
4). För att orre ska trivas krävs att det finns åtminstone 20 hektar lämpligt 
habitat och för att det ska finnas en större spelplats krävs i storleksordning-
en 90 hektar lämpligt habitat (Artfakta SLU Artdatabanken 2020).

En av spelplatserna var belägen på ett hygge. Sannolikt har de nyskapade 
öppna hyggesytorna tillfälligt attraherat orrarna men dessa platser bedöms 
inte som långsiktigt attraktiva eller skyddsvärda miljöer. Någon specifik 
hänsyn till sådana spelplatser rekommenderas därför inte. 

I övrigt bedöms den generella hänsyn som tas kring våtmarker och sump-
skogar utifrån klassning i utförd naturvärdesinventering (Ecogain 2020, 
ännu ej publicerad rapport) vara tillräcklig för att undvika otillbörlig 
påverkan på den lokala populationen av orre.

Anläggningsarbeten bör undvikas inom 500 m från centrum av de utpe-
kade större spelplatserna av orre under vårens spelperiod och den tidiga 
häckningsperioden. Den rekommenderade tidpunkten för anläggnings-
stopp är 1 mars till 31 maj. Tidpunkten för anläggningsuppehåll överens-
stämmer med Skogsstyrelsens vägledning för avverkningsuppehåll vid 
spelplatser av orre (Skogsstyrelsen 2016). Med anläggningsarbeten menas 
i det här fallet arbeten vid anläggning och förstärkning av vägar samt 
anläggning av uppställningsytor för byggnader, elanläggningar med mera. 
Transporter på befintliga vägar omfattas inte av anläggningsarbeten.

Slutsats
Ecogains rekommendation är att inte placera några vindkraftverk eller 
nyanlägga några vägar inom hänsynsområdena som presenteras i figur 4, 
eller i direkt anslutning till övriga utpekade spelplatser för orre. Följs dessa 
rekommendationer bedöms påverkan på orre bli liten eller obetydlig vid 
en vindkraftsutbyggnad. 
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FIGUR 4 Föreslagna hänsynsområden för orre.
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Skulle det finnas starka skäl till att bygga till exempel en väg genom hän-
synsområdet behöver man titta på möjligheterna till detta specifikt för att 
se om det är möjligt utan att påverka spelplatsen negativt.

Säkerhet i analys och bedömningar
Tidpunkten på året för inventeringen var vald för att fånga in den period 
på då tjäder- och orrspelet kulminerar. Vädret under inventeringsdagarna 
gav goda förutsättningar för att inventera tjäder och orre. 

Inventeringsområdet genomgicks med sådan noggrannhet att det får anses 
osannolikt att fler större spelplatser förekommer. Ecogain har under de 
senaste åren genomfört många liknande skogshönsinventeringar i norra 
Sverige och kompetensen gällande eftersök av tjäderspelplatser är därmed 
god. 

För orre har bedömningarna en hög säkerhet då det är en lättinventerad 
art vars spel hörs på långt håll. Detta medför att det är högst osannolikt 
att det förekommer någon mer större spelplats inom inventeringsområdet 
som missats i samband med inventeringen.
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