
  Bilaga 4 
Tjäderns livsmiljö 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 4 

PM från inventering av tjäderns livsmiljö år 2019 
Bilaga till miljökonsekvensbeskrivning avseende uppförande  

och drift av en gruppstation av vindkraft vid Mösjöberg  

i Hultsfreds kommun, Kalmar



 
 

 

 
 
 
VIKTIGA TJÄDERMILJÖER 
 
UNDERLAG FÖR VINDKRAFTSETABLERING I MÅLILLA 
 
 

 

RAPPORT 2019-09-17  

Andreas Malmqvist, Håkan Lundkvist & Jenny Andersson 

 
 
 
 
 
  



Viktiga tjädermiljöer, Målilla inför vindkraftsansökan Naturcentrum AB 

2

Uppdragsgivare 
Dackevind AB 

Kontaktpersoner: 
Energi och Miljöstrategi AB 
Jonathan Hjorth 
jonathan.hjorth@emstrategi.se 
Tel: 010-209 12 01 

Emma Polder 
emma.polder@emstrategi.se 
Tel: 010-209 12 04 

Uppdragstagare 
Naturcentrum AB 
Strandtorget 3 
444 30 Stenungsund 

Projektledare:  
Andreas Malmqvist 
Tel. 010-220 12 05 
andreas.malmqvist@naturcentrum.se 

Fältinventering: Håkan Lundkvist 
Rapport: Andreas Malmqvist och Jenny Andersson 

Kartmaterial 
©Lantmäteriet 

Foton i rapporten 
Samtliga foton är från inventeringsområdet och har tagits av Naturcentrum i samband med in-
venteringen om inte annat anges. 



Viktiga tjädermiljöer, Målilla inför vindkraftsansökan Naturcentrum AB 

3

Innehåll 
UPPDRAG ..................................................................................................... 4 
METODIK ...................................................................................................... 4 
BILAGA 1. REDOVISNING AV TJÄDERKYCKLINGSMILJÖER .............................. 6 



Viktiga tjädermiljöer, Målilla inför vindkraftsansökan Naturcentrum AB 

4

Uppdrag 
På uppdrag av Energi och Miljöstrategi AB har Naturcentrum AB genomfört en inventering av 
miljöer som bedöms vara särskilt viktiga som tjäderbiotoper. För tjäder föreslår SOF (2013) en 
skyddszon om 1000 m vid större spelplatser (>5 tuppar) men även att mindre spelplatser bör 
skyddas i södra Sverige. Rydell m.fl. (2017) gör bedömningen att skyddszoner för enbart spel-
platser, och enbart i förhållande till vindkraft, knappast är något som gagnar tjäderns eller orr-
rens bevarandestatus. Istället föreslår de ett ökat fokus på de här arternas livsmiljöer, där spel-
platser ingår. Vidare skriver Rydell m.fl. (2017) att tjäderns livsmiljö i och i anslutning till vind-
kraftparker i skogsmiljö bör skötas på ett sätt som gynnar skogshöns och de hänvisar vidare till 
Skogsstyrelsens Vägledningar för hänsyn till fåglar som återfinns på: https:// www.skogsstyrel-
sen.se/lag-och-tillsyn/artskydd/. Hur detta ska gå till i praktiken är dock oklart. 

En avgränsning av viktiga tjädermiljöer kan dock visa var det är särskilt viktigt, för tjäderns vid-
kommande, att hänsyn tas vid en eventuell vindkraftsetablering. En eventuell exploatering bör 
följa vägledningen från skogsstyrelsens för tjäder, se hänvisning ovan.  

Metodik 
För att identifiera viktiga tjädermiljöer har tjäder och spår av tjäder (främst spillning) invente-
rats i och i anslutning till området 2017 (Malmqvist & Sandström 2018). Inventeringen gjordes i 
de delar som bedömdes ha bäst förutsättningar efter inledande fältbesök, huvudsakligen i 
norra respektive södra delen av inventeringsområdet. Under tjädern parningsperiod 2019 in-
venterades återigen tjäder och områden som bedömdes utgöra viktiga miljöer för tjäderkyck-
lingar inom dessa delar av inventeringsområdet. Inventeringen genomfördes den 29-30/4 och 
den 7-8/5 2019.  

Resultat 
Tjäder och spår av tjäder har under 2017 och 2019 noterats på ett antal platser (Figur 1). Un-
der 2019 avgränsades även 13 områden som bedöms vara särskilt värdefulla som uppväxtmiljö 
för tjäderkycklingar (Figur 1, Bilaga 1). De har en sammanlagd areal om 20 ha. Merparten av 
miljöerna som bedömts vara lämpliga för tjäderkycklingar utgörs av sumpskogar och kanterna i 
anslutning till sumpskogarna där det ofta finns bärris och en del underväxt som kan erbjuda 
skydd. Det är viktigt att poängtera att de stråk som nu pekats ut i inventeringen inte fungerar 
som livsmiljöer för sig själva utan även det omgivande landskapet spelar en viktig roll. För att 
säkerställa att tjäder fortfarande finns kvar inom och i anslutning till området krävs exempelvis 
en viss andel äldre skog på landskapsnivå och lämpliga spelplatser. 

Utifrån dessa underlag, tjäderobservationer och spår av tjäder samt bedömning av kycklingbio-
toper, har ett större område avgränsats som bedöms vara av särskild vikt för tjädern (Figur 1). 
De glesa observationer av tjäder eller spår av tjäder i södra delen bedöms inte vara tillräckliga 
för att en avgränsning ska göras som särskilt viktig område för tjädern även om det är uppen-
bart att tjädern även har en förekomst där om än mer gles.  
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Figur 1. Observationer av tjäder och områdens som bedömts viktiga för tjäderkycklingar. 
Uti-från detta har ett större område som bedöms vara viktigt för tjäder avgränsats. 
(Sekretessmarkerad information borttagen- redovisas till Länsstyrelsen).
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Bilaga 1. Redovisning av tjäderkycklings-
miljöer 

Objekt ID: TJ1 (1,2 ha) 

Beskrivning: Blandskog med fuktstråk, öppna vattenytor och socklar. Klibbal och vårtbjörk do-
minerar i sumpskogen, omgivande mark domineras av granskog. Tjäder noterades intill området. 
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Objekt ID: TJ2 (0,5 ha) 

Beskrivning: Gransumpskog med inslag av klibbal och vårtbjörk. Utkanterna av området utgörs 
av granskog. 

Objekt ID: TJ3 (0,7 ha) 

Beskrivning: En skuggig brant med mossöverhäng och utsipprande vatten. Lövträd dominerar 
närmast branten med enstaka grov asp. Intilliggande skog är främst granskog. En tjäder på bo 
påträffades i området. 
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Objekt ID: TJ4 (0,6 ha) 
Beskrivning: Blandsumpskog med öppen vattenyta ut mot hygge i söder. Vårtbjörk dominerar 
med inslag av klibbal och gran, omgivande skog är främst granskog av blåbärsristyp. 
Kommentarer: Foto från området saknas. 

Objekt ID: TJ5 (0,2 ha) 

Beskrivning: Blandsumpskog, sumpstråk där vårtbjörk dominerar med inslag av tall och gran. 
Området och även omgivande granskog är lämpligt för tjäder. 
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Objekt ID: TJ 6 (1 ha) 

Beskrivning: Trädlös försumpad miljö med omkringliggande tät ungskog som erbjuder gott o 
skydd. Bärrisinslag finns men är något sparsamt för att miljön ska vara optimal. 

Objekt ID: TJ 7 (1,5 ha) 

Beskrivning: Varierad sumpskogsmiljö där skogen är skiktad och med tät underväxt. I områdets 
ytterkanter finns gott om blåbärsris. 
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Objekt ID: TJ 8 (0,3 ha) 

Beskrivning: Smalt sumpstråk med äldre granskog och tät granunderväxt. Äldre skog växer run-
tomkring. I och kring stråket finns gott om blåbärsris. Området är dock litet till ytan. 

Objekt ID: TJ9 (0,9 ha) 

Beskrivning: I söder domineras området av ung, blöt, lövsumpskog (björk och al) med granun-
derväxt och mycket blåbärsris. I norr övergår objektet till äldre tallsumpskog (se foto nedan) 
med skvattram och mindre underväxt i kanterna.  
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Objekt ID: TJ10 (0,3 ha) 

Beskrivning: Mestadels blöt sumpskog med senvuxen granunderväxt längs kanterna. 
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Objekt ID: TJ11 (1,3 ha) 

Beskrivning: Gles sumpskog med omkringliggande röjnings- och gallringsskogar. Sumpskogen 
är senvuxen, gles, urhuggen och består av äldre tall, olikåldrig björk och olikåldrig gran. Inslag 
av torrträd av tall. I norr är miljön tätare med ung björk och inslag av klibbal. I kanterna runtom 
hela området finns gott om blåbärsris och tätningar av ung gran. 

Objekt ID: TJ12 (10,6 ha) 

Beskrivning: Långt sumpstråk med varierande sammansättning av skogen. I söder består områ-
det av sumpskogsmiljöer med al och tall. Miljön övergår sedan till en relativt öppen sumpskog 
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med klen, senvuxen tall. Området ligger nedsänkt i terrängen och, speciellt på nordöstra sidan, 
finns en smal zon med blåbärsris och olikåldrig skog i en brant sluttning ned mot sumpskogen. 
Västra sidan är något öppnare. Området övergår i norr till en mindre dal med alsumpskog 
(flera naturvärdesobjekt), skyddat läge och en del blåbärsris. 

Objekt ID: TJ13 (0,9 ha) 

Beskrivning: Liten fuktig terrängsvacka med blåbärsris. Svackan är omgiven av högstammig, gall-
rad äldre barrblandskog men i och omkring fuktstråket finns gott om lågvuxen granunderväxt.  
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