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Abstract

This case study is based on a previous documented method of manufacturing artificial nest 

containing pre-colored hen eggs. This method is going to be used to find, if the wild boar 

population, which is growing in number, is a threat to the capercaillie population. In 

comparison to the wild boar population, the capercaillie population is diminishing in different 

parts of Sweden. In order to find out if they are affect by each other, the case study was 

carried out during the months of April to May 2009. 100 artificial nests were placed out on 

various locations on the Södertuna estate just in the outskirts of Gnesta. The unique aspect of 

this study is that a fenced environment to keep out wild animals is used to conduct this study, 

which has been previously known to be free from wild boar, but the area outside has sittings 

of wild boar. So to fully understand how this affects the capercaillie population, 50 of the 

nests were placed outside the fence area, while the other 50 nests were placed inside the 

fenced area. The sites were visited on two separate occasions, and were noted of the changes 

inside and outside the fenced compounds. The result of these visits show that many of the 

nests inside the fenced environment has been consume by birds. It was not possible to prove 

that nests have been predated by wild boar, even the wild boar populations could be found 

outside of the fenced area. The statistical analysis has been carried out to determine the 

perdition rate on the nests and which of the two main groups the culprits belonged to. The 

significant difference came to a P <0.05. The predations on the artificial nests inside the fence 

were greater than the nest placed outside the fence. The total came to a 20 %, i.e. 20 of the 

100 nests which were predated on, in total. 32%, i.e. 16 of the nests were attacked that were 

placed inside the fence and 8 %, i.e. 4 were attacked inside the fence. To observe closer at the 

species that targeted the nests inside the fence were crows/eurasian jay 18 % (9), badgers/fox 

14 % (7) and wild boar 0 %. Outside the fence, the results were divided into division on 

crows/eurasian jay 2 % (1), badgers/fox 6 % (3) and wild boar 0 %. This study shows the wild 

boar population does not the pose a threat to the swindling population of the capercaillies 

population. But this case study demonstrates that there are other species that create a threat to 

the simulated nests, which is of an utter most importance to research into this particular 

subject into the future on reproduced artificial nests to investigate the perdition rates of 

capercaillies.
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Sammanfattning

I denna studie testas en redan tidigare dokumenterad metod med att göra konstgjorda reden i 

fält innehållande färgade hönsägg. Syftet med studien är att undersöka om den numera starkt 

växande vildsvinspopulationen är ett hot mot tjäderreden. Till skillnad mot vildsvinen så 

minskar tjäderpopulationen på många håll i Sverige. Under april-maj 2009 placerades 100 

konstgjorda tjäderreden ut på den sörmländska gården Södertuna utanför Gnesta. Det unika i 

den här studien är att ett vilthägnat område tomt på vildsvin utnyttjades, som kontroll. Utanför 

hägnet fanns sedan några år en naturlig population vildsvin. Hälften av de konstgjorda redena 

placerades innanför hägnet och andra hälften utanför. Redena besöktes vid två tillfällen, då 

noterades prederat eller inte och innanför/utanför hägnet. Resultatet visade att många reden i 

ett tidigt skede blev prederade innanför hägnet av främst fåglar. Inga av redena kunde 

konstateras ha blivit prederat av vildsvin, trots att vildsvin fanns i området utanför hägnet. I 

den statistiska analysen som gjordes för att få reda på var predationen var som störst på de 

reden som prederats av de två huvudgrupperna fågel och däggdjur, erhölls en signifikant

skillnad (P<0,05). Predationen på de konstgjorda tjäderredena som var placerade innanför 

vilthägnet var större än de utanför. Totalt blev 20 % (20) av redena prederade av de totalt 100 

utlagda redena. 32 % (16) av redena innanför hägnet blev prederade. Utanför hägnet blev 8 % 

(4) av redena prederade. Vidare blev fördelningen av arter som prederat reden innanför 

hägnet: Kråka/nötskrika prederade 18 % (9) , grävling/räv 14 % (7) och vildsvin 0 %. Utanför 

hägnet blev fördelningen enligt följande: Kråka/nötskrika prederade 2 % (1) , grävling/räv 6

% (3) och vildsvin 0 %. Undersökningen styrker att den starkt växande vildsvinspopulationen 

inte är ett hot mot tjäderns reden. Däremot visade det sig att andra arter prederar de

konstgjorda redena. Vidare föreslås en utökad studie för att utveckla metoden med att studera 

predation på konstgjorda reden. 
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1. Inledning

1.1  Ekologi och utbredning

Tjäder förekommer i minskande stammar i Skandinavien, Finland, Baltikum och österut till 

Sibirien. I övriga Europa finns endast svaga utrotningshotade populationer. I Sverige saknas 

tjädern i södra Skåne samt på Gotland annars förekommer den i praktiskt taget hela den 

skogsbeklädda delen av landet. Det finns även två raser av tjäder i Sverige, en nordlig (Tetrao 

urogallus urogallus) och en sydlig (Tetrao urogallus major). På våren samlas traktens 

tjädertuppar till lek på vissa traditionella områden (tjäderlekar eller tjäderspelplatser). Dit 

kommer även hönorna under den så kallade hönveckan för att bli parade (Winqvist, T. 1998).

Lekplatsen är centrum för en population tjädertuppar och antalet tuppar ger en mycket god 

information om hela populationens storlek. På 1930-40 talen kunde spelen bestå av 20-30 

tuppar. Idag är det vanligare med 3-7 tuppar och ungefär samma antal hönor (Hjort, I. 1994). 

En eller ett par veckor före parningen söker hönan efter ett eget revir, där hennes äggkull kan 

få ett gott skydd mot predatorer. Kycklingarna måste i området tillförsäkras god tillgång till 

önskvärd föda, särskilt under den första levnadsveckan. Hönans revir är i snitt ca 30 ha yta.

Det finns goda skäl att anta att revirens kanske viktigaste uppgift förutom att säkerställa 

födotillgången är att sprida ut redena, så att predatorerna inte systematiskt kan finna dem 

(Hjort, I. 1994). De förluster i redena som uppstår på äggstadiet varierar mellan olika år, 20-

80 % (Winqvist, T. 1998).  Flera predatorer rövar tjäderägg. Räv, grävling, mård, hermelin, 

korp, kråka, nötskrika och numera kan även den starkt växande vildsvinspopulationen vara ett 

hot mot tjäderredena. Vildsvinet (Sus scrofa scrofa) har efter två hundra års frånvaro återvänt 

till den svenska faunan och det med en explosionsartad utbredning. Vildsvinen föredrar ett 

blandat landskap, de gillar speciellt kantzonerna mellan skogsmark och jordbruksmark. Deras 

hemområden i Sverige, där de i de flesta fall utfodras, är tämligen begränsade till några 

hundra hektar mot flera tusen om de inte utfodras alls (Markström, S. 2004). Vildsvinet är en 

allätare som i stort äter vad den kommer över, vilket innefattar olika vegetabilier (80-90 %) 

och animalisk föda (10-20 %). Huvuddelen av den animaliska födan består av evertebrater 

som daggmaskar och insektslarver. Mera tillfälligt när vildsvinen råkar stöta på dem tas också 

ödlor, grodor, ägg och djurungar samt as (Göransson, G. 1997). I de områden som idag hyser 

en vildsvinspopulation utfodras svinen i de flesta fallen av områdets jaktlag med allehanda 

produkter. Det kan möjligen bara vara rikliga svamp- och ollonår som får vildsvinen att avstå 
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från den utlagda maten. Att utfodringen har varit en orsak till den snabba ökningen av 

vildsvinspopulationen råder det nog inga tvivel om, men är den ett hot mot den markhäckande 

fågeln tjäder, som nu minskar i antal? Det moderna skogsbruket med trakthyggesbruk har ofta 

beskyllts för att vara den största orsaken till tjäderns nedgång. Nu när vildsvinen ökar i antal 

får ofta dessa ta på sig en del av det negativa som händer och sker med olika viltstammar. 

Tjäder och vildsvin har tidigare levt sida vid sida så det borde inte skapa några drastiska 

nedgångar i tjäderpopulationen trots mycket vildsvin i markerna. En annan orsak till den 

enorma populationsökningen bland vildsvinen är ju att de har haft en god tillgång till 

vegetabilier året om, som är deras huvudföda på grund av den senaste tidens milda vintrar.

1.2  Syfte och avgränsningar

Syftet med denna undersökning är att utvärdera om den starkt växande vildsvinspopulationen 

är ett hot mot tjäderns reden. Studien har genomförts genom att placera konstgjorda reden 

innanför ett vilthägnat område samt utanför. Har begränsats till att inte innefatta påverkan av 

val av habitat samt väder och vind. Ingen historik tar upp hur tjäder och vildsvin levde 

tillsammans innan vildsvinen utrotades.
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2. Material och metoder

2.1 Lokalbeskrivning

Studien har ägt rum under april-maj månad 2009 på Södertuna gård 5km NV Gnesta, Gnesta 

kommun, Södermanlands län. Där finns ett vildsvinstomt vilthägn på ungefär 110 hektar, 

figur 1.

Figur 1. Vilthägnet på Södertuna gård (110 ha), markerat med röd färg. 

https://butiken.metria.se/digibib/index.php

Gnesta

Södertuna gård

1,0 kilometer0 0,5
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2.2 Välbeprövad metod

I denna studie har konstgjorda reden utformats innehållande hönsägg. Det är en väl beprövad 

metod, det unika i denna studie jämfört med andra är att det fanns ett tomt vilthägn att tillgå. 

Innanför fanns inga vildsvin, men utanför fanns det vildsvin. Ingen utfodring av vildsvinen 

sker i det aktuella området. Eftersom det fanns vildsvin utanför hägnet förväntades ett antal 

konstgjorda reden med ägg bli prederade av vildsvin. Men att den starkt växande 

vildsvinspopulationen skulle vara ett hot mot tjäderns reden förväntades inte bli bestyrkt i 

denna undersökning. Vid det första fältbesöket innanför hägnet observerades en grävling samt 

ett par bebodda gryt. En stor del av redena innanför hägnet förväntades därför bli prederade 

av grävling. 

Denna metod är välbeskriven i tidigare studier med konstgjorda reden för att studera 

äggpredatorer bl.a. av Müller, 1984 där 100 konstgjorda reden placerades ut med olika 

avstånd. Vidare beskrivs i en liknande studie hur man placerar ut reden och handskas med

äggen av Torstein Storaas, 1988.

2.3 Val av ägg och boplacering

Riktiga tjäderägg är av en tamhönas storlek och valet blev att använda hönsägg av den bruna 

sorten som stämmer ganska bra överens med ett tjäderägg som är brungula till färgen med 

bruna mörka fläckar (Winqvist, T. 1998). Hönsäggen målades med vattenlöslig färg för att 

efterlikna tjäderäggens utseende. Det visade sig trots att det förekom regn under studiens 

gång, blev fläckarna bestående på hönsäggen. Det kan tilläggas att på naturliga tjäderägg går 

fläckarna att tvätta bort med vatten (Winqvist, T. 1998). De konstgjorda redena placerades 

oftast i en liten fördjupning i marken, vanligtvis intill en trädstam, stubbe eller förhöjning i 

marken. Figur 2. Redena byggdes av gräs, löv och liknande närliggande material samt en 

snitsel försåg platsen för att lättare kunna återfinna redet (Storch, I. 1990). I varje rede 

placerades 3st hönsägg med 50 stycken reden innanför vilthägnet och 50 stycken utanför 

hägnet. Täckningsgraden av äggen bedömdes vara ungefär 50 %. Alltså hur många procent av 

äggens synbara yta i redet som blev dolt av vegetationen. Inga handskar användes vid utlägget 

på grund av att människovittringen inte bedömdes vara avgörande för resultatet och 

försvinner relativt snabbt. Redena behandlades lika innanför och utanför hägnet.                   
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De konstgjorda tjäderredena placerades med ett minimiavstånd på 20 meter och som längst 

100 meter från varandra. Äggen lades ut i redena 2009-04-22 och låg ute i 27dygn. Normal 

ruvningstid för en tjäderhöna är 27 dygn (Winqvist, T. 1998). 

De konstgjorda redena kontrollerades två gånger under maj månad 11:e och 19:e, för att 

notera prederat eller inte prederat. Var redet prederat vid första kontrollen togs snitseln bort 

och ingen andra kontroll skedde mer vid det redet. Alla reden som blev prederade undersöktes 

noga efter spår, både på äggskalen som var kvar och i marken runtomkring redet. Notering av 

fågelpredation, kråka/nötskrika skedde när redet var helt tomt på ägg med något äggskal en bit 

bort med hackhål från en fågelnäbb. Om nu ett vildsvin skulle ha prederat redet måste det 

synas klövavtryck i marken runtomkring, samt vara mera ombökat i redet. Därmed krävdes 

det tydliga spår, arttypiska för just vildsvin för att redet skulle få noteringen, prederat av 

vildsvin. Ett fall där redena blev noterade för predation av grävling/räv, var när äggskalen låg 

kvar söndertuggade i redet. Figur 3. Liknande metod för att identifiera predatorn har används i 

en annan studie (Saniga, M. 2002). Inga paraffinägg eller andra metoder användes för att på 

så sätt identifiera predatorn. Detta på grund av den korta tiden studien ägde rum samt knappa 

resurser.  
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Figur 2                                                  Foton: Jonas Svensson

Figur 2 visar två exempel på konstgjorda tjäderreden med tre målade hönsägg i varje rede. Täckningsgraden på 

redet till vänster är mer än 50 %. Det konstgjorda redet på bilden till höger var placerat ute på ett hygge med en 

täckningsgrad under 50 %. Inget av dessa reden som ingick i undersökningen blev prederade.

2.4 Statistisk analys

Predation av de konstgjorda redena skedde både innanför och utanför hägnet. Men för att få 

svar på frågan var predationen var störst gjordes en logistisk regression. I analysen prövades 

ej prederade mot prederade, där fågel och däggdjur ingick som huvudgrupper av predatorer. 

Vildsvin som prederare ingick inte i analysen då det inte gick att konstatera någon predation 

av dessa på redena. 
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3. Resultat

Ingen vildsvinspredation kunde konstateras i något fall av de prederade redena, vare sig 

utanför eller innanför hägnet. Predationen som skedde var från andra arter. Totalt blev 20 % 

(20) av redena prederade av de totalt 100 utlagda. 32 % (16) av redena innanför hägnet blev 

prederade, varav 24 % (12) av redena vid första kotrollbesöket efter att äggen legat 19 dagar i 

redet. Utanför hägnet blev endast 8 % (4) av de konstgjorda redena prederade. Se tabell 1.

Vidare blev fördelningen av arter som prederat redena innanför hägnet. enligt tabell 2. 

Kråka/nötskrika prederade 18 % (9), grävling/räv 14 % (7) och vildsvin 0 %. Utanför hägnet 

blev fördelningen enligt följande: kråka/nötskrika prederade 2 % (1), grävling/räv 6 % (3) och 

vildsvin 0 %. 

Fördelning mellan fågel och däggdjurspredation på redena totalt visade sig bli lika, det vill 

säga 10 % (10) prederade av fågel respektive 10 % (10) av däggdjur. Innanför prederades 

totalt 18 % (9) mot 2 % (1) utanför. Däggdjuren prederade mest innanför hägnet 14 % (7) mot 

6 % (3) utanför vilthägnet, tabell 3. Proportionellt sätt var däggdjurspredationen högre utanför 

än innanför. 

Tabell 1. Antalet prederade reden innanför vilthägnat område där en vildsvinspopulation 

saknades, respektive utanför vid de två kontrolltillfällena. Procentsatsen utgör proportionen 

prederade reden för vardera experiment grupp.

Innanför (50)* Utanför (50)

2009-05-11 24 % (12) 2 % (1)

2009-05-19   8 %  (4) 6 % (3)

Totalt: 32 % (16) 8 % (4)

* Totala antalet utlagda reden 50+50=100st 
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Tabell 2. Fördelning av olika predatorer som rövat redena vid de två olika kontrolltillfällena.

Procentsatsen utgör proportionen prederade reden för vardera experiment grupp.

Innanför Utanför

Kråka/Nötskrika Grävling/Räv Vildsvin Kråka/Nötskrika Grävling/Räv Vildsvin

2009-05-11 14 % (7) 10 % (5) 0 % 0 % 2 % (1) 0 %

2009-05-19   4 % (2)   4 % (2) 0 % 2 % (1) 4 % (2) 0 %

Totalt: 18 % (9) 14 % (7) 0 % 2 % (1) 6 % (3) 0 %

Tabell 3. Fördelning mellan fågel och däggdjurspredation på redena. Procentsatsen utgör 

proportionen prederade reden för vardera experiment grupp.

Fågel Däggdjur

Innanför Utanför Totalt: Innanför Utanför Totalt:

18 % (9) 2 % (1) 10 % (10) 14 % (7) 6 % (3) 10 % (10)

Inga reden kunde alltså konstateras ha prederats av vildsvin. I den statistiska analysen som 

gjordes för att få reda på var predationen var som störst på de reden som prederats av de två 

huvudgrupperna fågel och däggdjur, erhölls en signifikant skillnad (P<0,05, logistisk 

regression, figur 3). Predationen på de konstgjorda tjäderredena som var placerade innanför 

vilthägnet var större än de utanför.



13

Figur 3. Visar att predationen på de konstgjorda redena var som störst innanför hägnet. 
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Figur 4.                                  Foton: Jonas Svensson

                                                                                         

Figur 4, reden prederade av grävling. Grävlingen har tuggat sönder och ätit äggen direkt i boet. När redet var 

prederat av fågel var ofta redet helt tomt med något äggskal en bit bort med hackhål från en fågelnäbb. 

4 Diskussion

Avsaknaden av vildsvinspredation på de konstgjorda redena var oväntad. Denna undersökning 

styrker att den starkt växande vildsvinspopulationen i landet inte är ett hot mot tjäderns reden. 

Det förväntades ändå att det skulle skett en viss predation av vildsvin på redena när dessa var 

exponerade under en så pass lång tid. Att det under studiens gång fanns vildsvin utanför 

hägnet rådde det inga tvivel på, se figur 5. Färska spår hittades i leran bara ett fåtal meter från 

ett konstgjort rede. Resultatet visade att innanför hägnet blev fyra gånger flera reden 

prederade än utanför, trots att det fanns vildsvin utanför. Det styrks i undersökningen att 

predationen som ändå skedde på redena var främst från andra arter. Att jämföras med en 

annan studie som pågick under flera år, 1983-2001 (Saniga, M. 2002) i de centrala delarna av 

Slovakien där blev resultatet att 9 % av redena blev prederade av vildsvin samt att 

predationstrycket varierade med tillgången på gnagare (Saniga, M. 2002).
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Norska undersökningar påvisar också en variation, att vid gnagarår sätts ett lägre 

predationstryck på tjäderredena än under gnagarfattiga år (Wegge, P. Storaas, T. 1989).

Det var fåglar som prederade de flesta redena i ett ganska tidigt skede innanför hägnet. Det 

kan ha sin troliga förklaring i att det är mycket öppnare landskap inom hägnet på grund av det 

tidigare hårda betestrycket av hjortdjuren. Det gynnar fågelpredatorer som sitter och spanar, 

dessutom är dessa predatorer talrikare i ett öppnare landskap. fältarbetet utfördes på dagen,

både utanför och innanför hägnet. Möjligen skulle arbetet utförts på natten för att på så sätt 

undvikit att någon fågelpredator skulle fått hjälp med att finna något rede.  Den stora 

skillnaden är ändå öppenheten i landskapet. Det skulle kunna finnas en risk att en predator har 

lättare för att hitta till ett konstgjort rede än ett naturligt på grund av orsaker en människa inte 

kan inse. Detta finns beskrivit i en studie där man jämförde predation mellan konstgjorda och 

naturliga reden. Där det visade sig att fågelpredationen var påtagligt högre på de konstgjorda 

redena och däggdjuren prederade de naturliga redena, därför utfärdas en liten varning med att 

använda konstgjorda reden vid vissa studier just på grund av detta (Willebrand, T & 

Marcström, V. 1987).

Det som var påtagligt innanför hägnet var att det fanns en stor population av grävling som 

tidigare nämnts, vid fältarbetet sågs till och med en grävling mitt på ljusa dagen. Hela 14 % 

(7) av redena innanför blev grävling- eller rävmat. De konstgjorda redena utanför hägnet var 

kanske av en slump mera täckta (högre täckningsgrad) av den kraftfullare vegetationen och på 

så sätt undgick främst fågelpredatorerna.
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Figur 5. Utanför hägnet var marken full av spår efter vildsvin.                           Foto: Jonas Svensson

Hägnets läge med placeringen i ett brutet kulturlandskap med stark jordbruksprägel präglar 

förmodligen traktens vildsvin att mera söka sin föda på åkrarna än i skogen. Man får inte 

glömma att vildsvinen äter upp emot 90 % vegetabilisk föda! Grisarnas födosök varierar efter 

årstiden och efter vad som erbjuds och är moget på åkrarna. Vildsvinen vandrar runt och är 

där maten finns för tillfället. Detta naturliga beteende borde vara gynnsamt för tjäderhönornas 

reden då det blir tomt på grisar i vissa områden, kanske på flera veckor. Man skulle kunna 

anta att de hönor som antas ha de värsta predatortrycket på redena är de som har sina 

häckningsrevir nära utfodringsplatserna avsedda för vildsvinen. Jägarna placerar ofta 

utfodringsplatserna långt inne i barrskogen, möjligheterna är då större att dessa hamnar i ett 

tjäderhabitat. Där pågår en ständig aktivitet av traktens många vildsvin runt dessa platser samt 

att många av grisarna driver runt och stör andra arter, finner ett tjäderrede mer eller mindre av 

en slump och rövar detta. Tjäderlekarna kan även störas under spelet eller parningen av en 

högre aktivitet från vildsvinen, detta från egna erfarenheter.
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En vidare utökning av studien föreslås trots resultatet, då man jämför predation på tjäderns

reden i områden där utfodring av vildsvin sker, mot där ingen utfodring sker. Den här 

undersökningen stödjer ändå att tjäder och vildsvin kan leva sida vid sida i livskraftiga 

populationer som de tidigare har gjort utan att konkurera med varandra. Det finns förmodligen 

andra mera betydelsefulla faktorer som påverkar tjäderpopulationen. En annan metod att

vidareutveckla studien för att få reda på vem som prederar reden av markhäckande fåglar är 

att använda webbkameror. En kamera vid varje rede skulle fånga predatorn på bild, 

därigenom skulle man då till exempel även kunna ta reda på om det är samma individ som 

återkommer från rede till rede. Vidare skulle äggen kunna fyllas med osmältbara markörer 

föra besvara ytterligare frågeställningar kring predatorns hemområden och matvanor. En 

sådan studie med markörer i maten men inte i ägg är gjord i södra Sverige på vildsvin 

(Öhmark, S. 2006). Tjäderpopulationens upp och nedgångar, hur de påverkas av olika faktorer 

kommer ständigt att vara aktuellt och undersökas på olika sätt och skildras genom debatter i 

media.
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