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Tretåig hackspett, orre och tjäder
i Färnebofjärdens nationalpark

N edre Dalälvens stora naturvärden, framför allt den unika 

fågelfaunan, uppmärksammades på allvar i början av 1970- 

talet, framför allt genom Naturskyddsföreningens idoga 

arbete med inventeringar och lobbying. Så småningom kom även myndig-

heterna att engagera sig och åren 1975–76 gjorde Naturvårdsverket och 

fyra länsstyrelser stora inventeringar i hela älvområdet av fågel- insekts- 

och däggdjursfaunan samt de geomorfologiska och turistiska värdena. 

Fågelfaunan inventerades av idéella krafter – totalt ca 50 personer som 

tillsammans lade ned ungefär 2500 fälttimmar (2).

STIG HOLMSTEDT

Tretåig hackspett, Picoides tridactylus
FOTO: SUNE VIBERG
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Inventeringarnas resultat var avgörande för 
det arbete med naturskydd som sedan vidtog 
och som år 1998 kulminerade i bildandet av 
den drygt 10 000 hektar stora Färnebofjärdens 
nationalpark. Den ligger till ungefär lika delar 
i Uppland och Gästrikland med smärre delar 
även i Dalarna och Västmanland. År 2003 
påbörjades arbetet med att dokumentera  
nationalparkens fågelfauna mer grundligt 
genom att ugglor och lövberoende arter, de 
fåglar som gjort den mest känd, inventerades 
(7). År 2004 fortsatte arbetet med vattenfåg-
lar (8), år 2008 med tretåig hackspett och orre 
(12) samt åren 2009–2010 med tjäder (13). 
Denna artikel handlar om de tre sistnämnda 
arterna. Syftet med inventeringarna har varit 
att vara ett led i dokumentationen av parken 
och/eller att ge ett underlag för jämförelser 
mellan förekomsten av de aktuella arterna i 
ett större skyddat område och i ett vanligt 
skogsbrukslandskap. Samtliga inventeringar 
sedan år 2003 har letts av mig och finansierats 
av nationalparksförvaltningen eller länsstyrel-
serna i Västmanland och Gävleborg.

Tretåig hackspett
Den tretåiga hackspetten är listad i bilaga 1 till 
EGs Fågeldirektiv och är med på den svenska 
rödlistan som NT (nära hotad). Arten lever i 
taigamiljöer med riklig förekomst av döende 
och döda träd. Den är vanligast i produktiva 
granskogar där den framför allt äter flera 
arter barkborre, både larver och vuxna indi-
vider, som lever under trädens bark. Från att 
tidigare ha varit allmän till tämligen allmän 
häckfågel har arten på många håll minskat 
kraftigt eller helt försvunnit under senare 
delen av 1900-talet. Dess främsta livsmiljö 
utgörs idag av fjällnära skogsområden. Med 
hänsyn till beräkningar från Dalarna är en 
populationsminskning på 80 procent nedan-
för den fjällnära skogen inte osannolik. Det 
svenska beståndet beräknades uppgå till 
5500–7500 par i slutet av 1990-talet. Den 
senaste skattningen från ca år 2010 anger dock 
11 000 par (19).

I Uppland inventerades tretåig hackspett 
åren 1993 och 1999 i ett område om ca 140 
kvkm (skogsareal ca 125 kvkm) vid sjön 

Vällen i östra delen av landskapet som inne-
håller såväl relativt stora reservat med äldre 
naturskog som produktionsskog. Antalet par 
i området visade en dramatisk nedgång från 
sex par och tre ensamma fåglar år 1993 till 
tre par och två ensamma honor år 1999. I 
områden med stora sammanhängande ytor 
av naturskog var antalet revir oförändrat, 
medan arten hade minskat starkt i övriga 
områden (1). 

Enligt boken ”Upplands fåglar” (20) upp-
skattades den uppländska populationen till 90 
par i mitten av 1990-talet. Med anledning av 
erfarenheterna från inventeringen vid Vällen 
finns det anledning att misstänka att stam-
men kan vara ännu mindre idag. Den senaste 
uppskattningen ligger dock på 100 par (19).

I det område som nu utgör av Färnebo-
fjärdens nationalpark hade fram till år 2004 
inga systematiska inventeringar av tretåig 
hackspett genomförts, men antalet obser-
vationer per exkursionsdag av arten i lämp-
liga miljöer hade minskat sedan slutet av 
1960-talet. Detta trots att mycket lite skog 
avverkats och att skogen bara blivit äldre med 
allt större andel döda granar. En bedömning, 
som redovisades i ”Fåglarna i Färnebofjärdens 
nationalpark” år 2006 (11), var att den tre-
tåiga hackspetten sedan 1970-talet minskat 
med uppemot 30–40 % kring Färnebofjärden. 
Det förefaller således som om inte ens natio-
nalparkens och de kringliggande reservatens 
relativt stora områden med skyddade skogar 
räcker för att förhindra en minskning om 
omgivningarna utarmas på lämplig biotop. 
Detta gäller även för många andra arter. Efter 
en vår vad gäller naturvården i skogen under 
1990-talet har många skogsägare återgått till 
ett mycket hårdhänt skogsbruk och särskilt 
under de allra senaste åren har flera jättehyg-
gen med mycket få kvarlämnade träd tagits 
upp mycket nära nationalparkens gränser.

För att testa metodik, lämplig invente-
ringstid m. m. genomfördes under våren 
2004, på idéell basis, en provinventering av ar-
ten, dels i området Öbyhalvön-Torrön - norra 
delen av Tinäsområdet (”norra området”), dels 
kring Lillån och Storån i södra delen av Tinäs-
området (”södra området”) (9). Områdena är 
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ca 20 respektive åtta kvkm stora och omfattar 
ca sju respektive tre kvkm skogsmark. Sex 
inventerare lade ned sammanlagt 56 fälttim-
mar på inventeringen som uppdagade minst 
nio revir av tretåig hackspett – sex i det norra 
och tre i det södra området. Samtliga sex revir 
i det norra området och ett i det södra kon-
staterades innehålla par. I övriga revir syntes 
endast ensamma fåglar, men det är förstås inte 
uteslutet att de kan ha ingått i par.

På grundval av provinventeringen gjordes 
år 2009 en mer grundlig inventering. Den 
ägde rum mellan den 23 mars och den 3 maj, 
den tid då tretåiga hackspettar normalt är som 
mest aktiva med trumningar (12). Denna 
inventering samordnades med en inventering 
av orre, som har ungefär samma aktivitetstid 
(se nedan).

För inventeringen utvaldes i princip alla 
äldre och större barrskogar, till skillnad från i 
provinventeringen då enbart gamla gransko-
gar undersöktes. För Tinäsområdet, Öby-
halvön och Torrön användes därvid de sista 
skogsindelningskartor som de tidigare ägarna 
Domänverket och STORA gjorde innan om-
rådena blev nationalpark. Dessa områden är 
också de i särklass mest intressanta för tretåig 
hackspett. Motsvarande kartor för resten av 
nationalparken saknas. 

Tänkbara områden för tretåig hackspett 
täcktes av 49 inventeringsrutter. I praktiken 
samordnades många av rutterna för tretåig 
hackspett med de 25 rutterna för orre. Tids-
åtgången för ett pass med inventering av 
både tretåig hackspett och orre var normalt 
fem timmar och för ett pass med inventering 
av enbart tretåig hackspett fyra timmar. Alla 
inventeringspass startade i soluppgången.

Det var meningen att samtliga rutter 
skulle gås igenom två gånger, men om säkra 
resultat – positiva eller negativa – bedömdes 
ha erhållits redan efter det första passet ställ-
des det andra in. I några få fall krävdes dock 
tre eller fyra besök. Totalt genomförde 16 
inventerare 94 inventeringspass.

Vid inventeringen nyttjades uppspel-
ningar av artens trumningar på motsvarande 
sätt som vid de mångåriga inventeringarna 
av vitryggig hackspett i landet, vid invente-

ringarna av tretåig hackspett vid Vällen åren 
1993 och 1999 och vid provinventeringen 
av tretåig hackspett i Tinäsområdet och på 
Öbyhalvön år 2004.

Inventeringen resulterade i att par av 
tretåig hackspett hittades på tio platser samt 
ensamma fåglar (som möjligen kan ha ingått 
i par) eller par som eventuellt kan ha dub-
belräknats på ytterligare sju platser. Detta 
innebär att antalet par tretåiga hackspettar 
i parken ligger mellan 10 och 17.  Det är 
beklagligt att det inte gått att slå fast ett mer 
exakt antal, men arten är mycket nyckfull och 
svårfunnen. Ibland kan fåglarna trumma ivrigt 
och komma direkt när deras läten spelas upp, 
men oftare är de tysta och ointresserade trots 
att de finns i området. Åtminstone vissa par 
tycks ha ganska stora revir och arten håller i 
huvudsak till i den mest svårframkomliga och 
svårinventerade terrängen med mark som ofta 
är blockrik och täckt av vindfällen. Många 
gånger har fåglarna hunnit tystna innan man 
nått fram för att kontrollera dem.

Arten hittades under inventeringen 
nästan enbart i gammal granskog med stor 
andel nyligen döda träd, dock långt ifrån i 
alla sådana miljöer. Det finns betydligt fler 
lämpliga biotoper än tretåiga hackspettar 
och fåglarna flyttar uppenbarligen omkring 
och slår sig ned där de råkar på ett tillräck-
ligt bra område. I många mycket passande 
områden, t.ex. gran/alurskogen vid Altsjön 
i Tinäsområdet samt den gamla skogen på 
södra delen av Öbyhalvön, där arten hittades 
vid provinventeringen år 2004, saknades den 
nu. Däremot hade det dykt upp ett par på 
vardera norra Mattön och Gärdsvekarna där 
nationalparksförvaltningen dödat stort antal 
granar för att gynna lövträden, deras insekts-
fauna samt den vitryggiga hackspetten. En 
trevlig sidoeffekt blev alltså att även tretåig 
hackspett temporärt gynnades.

I övrigt fanns alla fåglar i parkens stora 
barrskogsdominerade delar i söder – Tinäs-
området, Öbyhalvön och Torrön. 

För nutiden och det sydliga geografiska 
läget innebär10-17 par i Färnebofjärdens 
nationalpark en mycket god stam. Revirtät-
heten är anmärkningsvärda 0,25 – 0,43 par 
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Orre, Tetrao tetrix. FOTO: TERO NIEMI

per kvkm skog (totalt 40 kvkm skog) mot de 
0,024 par per kvkm skog som redovisades vid 
inventeringen av området kring Vällen i östra 
Uppland (totalt 125 kvkm skog) år 1999 (1). 

Orre
Vid naturvårdsverkets och länsstyrelsernas 
stora naturinventeringar av nedre Dalälven 
(2) åren 1975–76 spelade ca 225 orrtuppar 
kring Färnebofjärden. Av dessa fanns upp-
skattningsvis ca 150 ex. i det område som nu 
är nationalpark.

I samband med provinventeringen av tre-
tåig hackspett i det norra inventeringsområdet 
år 2004 gjordes försök att under två dagar i 
mitten av april också räkna antalet spelande 
orrtuppar (9). Syftet var att hitta en lämplig 
inventeringsmetod, men även att finna ut om 
inventeringarna av tretåig hackspett och orre 
skulle kunna samordnas.

Räkningen gick till på enklast möjliga vis –  
de spelade tupparna lokaliserades under tidig 
morgon efter ljudet varefter de söktes upp och  
räknades. På detta sätt hittades 15 spelande 

orrar, varav fem på ett markspel. Provet vi-
sade att inventeringen av orre på ett bra sätt 
gick att kombinera med inventeringen av 
tretåig hackspett. Årstiden för optimal spel-
aktivitet sammanfaller i stort sett för dessa 
arter och i nationalparken ligger många av de 
presumtiva reviren för tretåig hackspett rela-
tivt nära de lämpliga spelplatserna för orre.

Under den grundliga inventeringen år 
2009 söktes spelande orrar på nationalpar-
kens alla öppna eller glest tallbevuxna mossar, 
kärr och älvängar större än ca tio hektar (12). 

Ett ganska säkert resultat är att det våren 
2009 spelade 65–70 tuppar i nationalparken. 
De fanns på minst sju markspelplatser med 5, 
6, 5, 9, 9, 5 respektive 5 fåglar. Övriga ca 25 
tuppar var sådana som spelade ensamma och 
utspridda i trädtoppar, s.k. skvaltorrar. Den i 
särklass bästa förekomsten fanns på Öbyhalv-
ön, men även i Tinäsområdet var stammen 
ganska stark. Att notera är att spelande orrar 
var mycket fåtaliga i nationalparkens delar 
kring Gysinge. Sannolikt berodde detta på att 
de flesta orrarna i hela Gysingeområdet sam-
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las på det stora markspelet på Jordbärsmuren, 
ca fyra kilometer nordväst om Gysinge och 
utanför nationalparken. Här har man under 
senare år räknat upp till 45 spelande tuppar!

Om ca 150 tuppar fanns i det område 
som nu är nationalpark i mitten av 1970-talet 
betyder det att stammen ungefär halverats till 
år 2009. Orren varierar dock i antal, ibland 
dramatiskt, mellan åren. De inventeringar 
som under ledning av professor Jacob Hög-
lund, Uppsala universitet, gjorts i ett större 
område kring Färnebofjärden (d.v.s. inte en-
bart nationalparken) åren 2008–2011 visade 
att antalet spelande orrar sjönk från 131 år 
2008 till 87 år 2009. År 2010 var ett verkligt 
bottenår med bara 35 tuppar, medan antalet 
åter gick upp till 57 året därpå samt 65 år 
2012. Höglunds inventeringar tyder på att 
orrstammen även under det relativt goda året 
2008 bara var ca 60 % vad den var i mitten 
av 1970-talet.

Tjäder
Färnebofjärdens nationalpark med omgiv-
ningar har sedan länge ansetts ha en god 
stam av tjäder. I rapporten Fåglarna i Färne-
bofjärdens nationalpark från år 2006 (11) 
står det att ”antalet aktiva spelplatser är 
uppskattningsvis mellan fem och tio, troligen 
närmare det lägre antalet i intervallet”. Denna 
bedömning byggde dock på erfarenheter från 
framför allt 1970-talet och iakttagelser i fält 
sedan dess har indikerat att arten minskat i 
området. 

För att få en uppfattning om var national-
parkens tjäderspel finns och hur många tup-
par de hyser i nutid inventerades arten under 
april 2010 och 2011 (13). 15 skogsområden, 
där tjädrar tidigare konstaterats eller som 
bedömdes lämpliga för dem, valdes ut och 
söktes igenom efter tuppar och hönor, spår av 
dem samt lämpliga spelplatser. Tidigare kända 
spelplatser, totalt fyra, undersöktes extra noga. 
Övernattning i gömsle för att räkna antalet 
spelande tuppar gjordes där tjäderspel hit-
tades. Fyra personer lade ned sammanlagt 41 
heldagspass på inventeringen.

Med en optimal täthet av spelplatser, 
på ca två kilometers avstånd från varandra, 

skulle ungefär tio sådana kunna inrymmas 
i de inventerade områdena. En förmodan 
var att åtminstone hälften av detta antal, ca 
fem spelplatser med sammantaget ungefär 
25 tuppar skulle hittas. Resultatet blev två 
spelplatser med, i bästa fall, totalt sex eller sju 
tuppar (under våren 2011 samt vid en yt-
terligare kontroll år 2012 var dock den ena 
spelplatsen tom på tjädrar). Vi kan självfallet 
ha missat enstaka ensamspelande tuppar, men 
detta förändrar knappast bilden – en mycket 
låg täthet av ca 0,1 tuppar per kvkm land i 
nationalparken. En liknande bild ges för det 
tidigare stora tjäderspelet i Kerstinbomyran, 
blivande naturreservat med sedan länge orörd 
sumpskog på delvis utdikad mark strax väster 
om nationalparken. Kerstinbomyran med 
omgivningar har i modern tid sannolikt hållit 
den största tjäderstammen i trakten. Ett spel 
om ett tiotal tuppar där för fem år sedan är 
idag dock bara högst hälften så stort. De låga 
antalen både här och i nationalparken är både 
förbryllande och nedslående och verifierar 
misstanken att tjädern, åtminstone under 
inventeringsåren, har en långt klenare stam i 
området kring Färnebofjärden än under t.ex. 
1970-talet.

Få svenska fågelarter är så omdiskute-
rade bland forskare och andra experter som 
tjädern. Åsiktsskillnaderna rör främst i vil-
ken utsträckning som arten är beroende av 
gammal skog samt om stammen ökar eller 
minskar (5,14,15,18,21,22,23 samt många 
muntliga synpunkter). Svaret på den senare 
frågan beror antagligen på i vilket tidsper-
spektiv man ser artens populationsutveckling. 
Trots att diskussioner förts med i stort sett 
hela Sveriges expertis på tjädrar och fåglars 
populationsförändringar har det varit svårt 
att få entydiga förklaringar till varför tjä-
derstammen i nationalparken nu är så svag. 
Huvudförklaringen är troligen att det varit 
en rad dåliga försomrar som hårt drabbat alla 
hönsfåglars kycklingar och därmed antalet 
spelande fåglar påföljande år eftersom tjäder 
liksom orre och järpe blir könsmogna redan 
under sin första vår. Som redovisats ovan 
minskade antalet spelande orrar i området 
kring Färnebofjärden starkt från år 2008 till 



9FÅGLAR I UPPLAND  2  2012

Tjäder Tetrao urogallus. FOTO: ULRIK LÖTBERG

åren 2009–2011. Eftersom antalet tjädrar 
och orrar ofta samvarierar lokalt skulle alltså 
försommarvädret åren 2008–2009 kunna 
vara den huvudsakliga förklaringen även till 
det låga antalet spelande tjädertuppar åren 
2010 och 2011. 

Frågan är om minskningen i området är 
lokal eller en del i en mer generell minsk-
ning i hela landet eller delar av det. Och 
har minskningen varit långsiktig eller bara 
inträffat under de senaste tre åren? Förutom 
vädermässiga orsaker under 2008-2009 kan 
man spekulera om följande orsaker till att 
tjäderpopulationen nu är så svag i Färne-
bofjärdens nationalpark. 

har generellt minskat kraftigt sedan 
1970-talet.

i landet i övrigt, och därmed missgynnat 
tjädern. Man kan då undra varför det blivit 
så i detta sedan länge skyddade område 
som t.ex. inte utsatts för skogsgödsling 
sedan 1970-talet, om ens då. En subjektiv 
uppfattning är dock att det idag är sämre 

med blåbärsris än vad man skulle förvänta 
sig i de inventerade skogarna i nationalpar-
ken. Blåbärsris, blåbär och insekter i dessa 
är viktig föda för tjädern, framför allt för 
kycklingarna, på sommaren och hösten.

kunna hysa en tjäderstam när stora arealer 
runt den starkt har utarmats biologiskt ge-
nom intensivt skogsbruk. Detta gäller för en 
lång rad arter, främst de flesta hackspettar, 
men gäller detta även för tjädern? 

tjäderstammen negativt genom att preda-
torer, främst räv, till stor del då gett sig på 
hönsfåglar och deras kycklingar.

tande skabb har påverkat tjäderstammen 
negativt.

Som synes har inventeringen gett fler frågor 
än svar. Alla ovan uppräknade orsaker kan 
vara möjliga, men i första hand bör det vara 
det ökade predationstrycket från räven som 
kan ha varit den mest bidragande.
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Andra intressanta fynd under  
inventeringarna
Under inventeringar av dessa slag, som inne-
bär många timmar ute i parkens mest oländiga 
områden, är det naturligt att även mycket 
annat intressant i djurvärlden träffas på. 

I samband med inventeringarna av tretåig 
hackspett och orre noterades järpar på inte 
färre än 14 platser, i stort sett samtliga i cen-
trala Tinäsområdet. Några inventerare hade 
närkontakt med ett lodjur. Det utan jämfö-
relse roligaste fyndet var dock lavskrikor på 
två olika lokaler. Detta tyder på att denna art 
kanske har en liten stam vid Färnebofjärden, 
ett betydande stycke söder om sitt nu kända 
utbredningsområde (12)

Ett annat mycket spännande fynd gjordes 
 under ett inventeringspass för tjäder på 
morgonen den 18 april 2011. Då upptäckte 
jag själv i Tinäsområdet en björn, som i full 
fart plaskade längs Alderbäcken för att sedan 
korsa denna och försvinna in på Ökestahol-
men. Egendomligt nog hade jag strax dess-
förinnan hittat en björnriven myrstack som 
dock var minst ett år gammal (det låg fullt 
med fjolårslöv på den). Ett mindre antal spår 
av björn har under senare år hittats i södra 
delen av Tinäsområdet (rivmärken på träd, 
spillning) samt vid vägen öster om Öbymos-
sen (rivmärken), men detta var första gången 
som en björn samt en björnriven myrstack 
rapporterats från nationalparken (13). 

Tack!
Ett hjärtligt tack till Henri Engström, Martin 
Green, Jan-Eric Hägerroth, Jacob Höglund, 
Åke Lindström, Göran Rönning och Martin 
Tjernberg för värdefulla synpunkter på tjä-
derinventeringens resultat. Jacob Höglund 
tackas också för uppgifterna om orrstammens 
fluktuation i ett större område kring Färne-
bofjärden åren 2008–2012.
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