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The resource black grouse lek 

A study about knowledge of and possibilities for guiding on black grouse 

lek, generally and specific at the tourist-facility Granö beckasin. 

Tobias Bergman 

 

Abstract  

The aim of this report was to investigate how much people in general know about the bird 

black grouse and the possibilities for guiding on black grouse lek. I wanted to know how the 

possibilities where generally and specific at the tourist-facility Granö beckasin, which is 

situated in municipality of Vindeln in north of Sweden. I also wanted to get a better 

understanding about how the black grouse lek works and how the guiding would be best 

performed. Two different questionnaires were laid out, one with aim to reach a wide public 

and discover the knowledge and interest among people in general about black grouse lek. The 

aim with the second questionnaire was to reach people who is interested in bird- watching 

and get more quality answers about guiding on black grouse lek. While the questionnaires 

were collecting answers, market research about guiding and investigation of black grouse 

lekking spots possible for guiding around Granö was done. Most of the participants in the 

questionnaires showed a high level of awareness when it came to know what black grouse lek 

is, the majority also describe an active outdoorlife. The study showed a high level of black 

grouse lekking spots around Granö. Research and questionnaires showed that the target 

group for this type of guiding is small. The people in target for the type of guiding have big 

interest for birds and nature but doesn´t always have the time to research black grouse 

lekking spots themselves, therefore could a guide be helpful.   
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1. Inledning  
 
1.1 Studier om friluftsliv och turism. 

Turismen fortsätter att öka både nationellt och internationellt. Turismen och resandet 
bedöms av internationella bedömare att stiga med tre procent varje år fram till år 2030. 
Sverige står sig väl som ett turistland, där bland annat natur efterfrågas av resenärer 
(Tillväxtverket 2017). Turismens omsättning i Sverige mäts i ett nationellt turistsatellitkonto 
(TSA). Här mäts de direkta effekterna på ekonomi, export och sysselsättning som turismen 
och resandet skapar i Sverige. Kontot mäter värdet av såväl utländska och svenskars 
resenärers konsumtion av svenska varor och tjänster. Enligt detta konto så omsatte svensk 
turism 296 miljarder kr år 2016 vilket var en ökning med 6,6 % från året innan 
(Tillväxtverket 2018).  

Friluftslivet värde i hälsovinster är svårare att mäta. Hälsoekonomiska analyser har främst 
berört metoder som ökar det fysiska aktivitetsgrader. Många metoder i dessa analyser har 
visats sig vara kostnadseffektiva. Exempelvis räcker det med att enbart 5 procent av de som 
ges stöd för ett aktivare liv verkligen får ett aktivare liv för att insatsen ska vara ekonomiskt 
försvarbar (Hagberg 2012).  

De flesta i Sverige är ute i naturen regelbundet visar naturvårdsverkets rapport av Fredman 
och Hedblom (2015), 83% av de som svarade på enkäten i rapporten vistades ute i naturen 
ganska eller mycket ofta på längre ledigheter, 60 procent på helger och 51 procent på 
vardagar. Att sprida kunskap om den biologiska mångfalden är viktigt så att vi upprätthåller 
kunskap om varifrån vi människor härstammar (Kolmården 2014). Ca 37 % av Sveriges 
befolkning uppger att de har dålig kunskap om svenska lantbruksdjur och ca 61 % att de har 
låg kunskap om exotiska arter. Trots detta så uppger mer än varannan svensk att de är 
intresserad av djur och natur (Kolmården 2014). 

Enkäter kan vara ett viktigt verktyg som en del i uppföljningen av friluftsliv i 
miljömålssystemet, samt för att ta fram de mål som finns för friluftspolitiken (Fredman och 
Hedblom 2015). I en rapport av naturvårdsverkets beskriver deltagare att bristen på tid är 
det vanligaste hindret för utomhusaktiviteter (Fredman och Hedblom 2015).  

Allemansrätten i Sverige gör att möjligheterna för naturguidning är större här än i många 
andra länder. Men allemansrätten är knuten till enskilda individer, där har arrangörer av 
organiserade aktiviteter i naturen ett ansvar för att naturturism inte stör och förstör 
(Naturvårdverket 2018). 

1.2 Orren och orrspelet 

Orren (Lyrurus tetrix) tillhör tillsammans med andra skogsfåglar familjen fasanfåglar 
(Phasianidae) och har det egna släktet Lyrurus. Tidigare tillhörde orren tillsammans med 
dom andra skogsfåglarna familjen skogshöns (Tetraonidae) och delade släktet Tetrao 
tillsammans med tjäder (Tetrao urogallus) och hade då det latinska namnet Tetrao tetrix 
(dyntaxa u.å.).  

Orren är medelstor skogsfågel, tuppen väger upp emot 1,5 kg och hönan ca 1 kg (Staav och 
Fransson 2000). Orren häckar i öppna landskap såsom myrmarker, sjörika marker, ängrika 
områden och vid stora hyggen. Den häckar i hela landet upp till fjällbjörkskogen men 
majoriteten av orrar finns i Norrland (Artdatabanken U.å). Orrtuppen bär en svart 
fjäderdräkt, den spärrar upp sina stjärtfjädrar och sina röda ögonband för att imponera på 
hönor och hävda sina revir. Medan hönorna har en mer diskret brunspräcklig dräkt som 
passar bättre för att inte synas när de ruvar på sina ägg. Orren är en stannfågel men rör sig 
inom ett hemmaområde på hundratals hektar. För att orren ska trivas krävs minst 20 hektar 
lämpligt habitat (Artdatabanken U.å).  
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Orren är känd för sitt kollektiva spel, som orrtupparna är väldigt ihärdiga med under stora 
delar av året (Staav och Fransson 2000). Orrspelet har länge fascinerat människan och 
många traditionella danser härmar orrarnas dans så som ”reel of the black cock i Skottland 

(Lyre 2009a). Spelet går ut på att orrtupparna slåss och försvarar sina kvadratmeter mot 
varandra på spelplatsen och de som lyckas bäst och visar sig starkast får para sig med 
hönorna (Staav och Fransson 2000). Det är normalt under april och i början av maj som 
spelet är som intensivast (Lyre 2009b) och det är också då ”hönveckan” inträffar. Hönveckan 
är den period då hönorna anländer till spelplatsen och parningen sker (Staav och Fransson 
2000). Orrtupparna samlas på alla möjliga större öppna ytor för att spela, det mest klassiska 
är att dom spelar på en myr, men orrarna kan även spela på t.ex. sjöisar och åkrar (Lyre 

2009b). 

Antalet individer orrar i Sverige verkar de senaste åren vara på en ganska stabil nivå (Bernes 
2011). Även om orrarnas antal är ganska stabilt i landet så är utvecklingen olika om man 
jämför södra och norra Sverige. I norra Sverige gynnas orrarna av trakthyggesbruket som ger 
störningar och öppna ytor. I södra Sverige är hyggesfasen så kortvarig så att det inte gynnar 
orrarna på samma sätt. Igenväxning av högmossar till följd av dikning och kvävenedfall är 
även det ett större problem i södra Sverige. Igenplantering av jordbruksmarker är däremot 
ett problem för orrarna i hela landet (Artdatabanken U.å). Medan antalet orrar i Sverige 
verkar vara på en stabil nivå, så minskar orrarna i antal och utbredning i Mellaneuropa till 
följd av minskade arealer av lämpliga habitat. Bland annat så försvinner stor areal 
torvmossar som orrarna ofta nyttjar som spelplatser (Ciach 2015). 

Naturliga orsaker gör att individer på lokal nivå kan variera kraftigt från år till år (Bernes 
2011). Dessa svängningar kan rubbas i ett framtida klimat och är värt att forska mer om 
(Bernes 2011). Kycklingarna äter larver och insekter första tiden som dom får hjälp av hönan 
att hitta. Kycklingarna är känsliga för regn och kallt väder, detta eftersom den typen av väder 
minskar förekomster av larver och insekter (Jägareförbundet 2016). Räven har stort 
inflytande över hur populationen ser ut på lokal nivå. Rävens stapelföda i stora delar av 
landet består av smågnagare. När tillgången på smågnagare minskar så går räven hårdare åt 
bland annat orren och efter år av god tillgång på smågnagare så är det med stor sannolikhet 
mera räv. (Jägareförbundet 2016).  

Det viktigt att känna till hur exploatering av skogen påverkar orren och det tåls att forska mer 
om det och ständigt uppdatera våra lagar (Strandberg 2016). Orren är tillsammans med övrig 
fågelfauna skyddad via svensk lagstiftning. Lagstiftningen baseras i hög grad på EU:s 
fågeldirektiv, detta direktiv är införlivat i den svenska lagstiftningen bland annat genom 
Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2010:11) och artskyddsförordningen (SFS 2007:845). 
(Strandberg 2016). Detta generella skyddet gäller, men det finns undantag för de arter som 
får jagas vid vissa tider på året, enligt den så kallade jakttabellen där orren ingår 
(Jägareförbundet 2018). 

Inventering av orrars populationer görs lättast på våren under den tiden dom spelar. Ljudet 
från orrarnas spel hörs långt och man kan då lätt hitta dom platser där dom spelar och sedan 
räkna orrarna. Inventeringar behövs, dels för att mäta hur orrarnas populationer ser ut i 
allmänhet och för att kunna skydda orrar vid exempelvis vindkraftsutbyggnad. Där orrarna 
störs via habitatförlust och förlust spelplatser. Deras dåliga manövreringsförmåga vid flykt 
kan även orsaka kollisioner men mänskliga konstruktioner. (Strandberg 2016). 

1.3 Granö beckasin en ekologisk destination 

Granö beckasin vill vara en ekologisk destination för naturturism. En destination som är 
(Eco-premium) som håller hög kvalitet och stort ekologiskt tänkande (Granö Beckasin 
2018b). Granö Beckasin har flottningsturer med i naturens bästa (Nature´s Best Sweden 
2018).  
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Naturens bästa är ett märkningssystem som har ett uttalat syfte att höja kvaliteten och 
volymen på svensk ekoturism (Svenska ekoturismföreningen 2005).  

Ekoturism har kort definierats enligt The International Ecotourism Society, TIES följande. 
”Ekoturism är ansvarsfullt resande i naturen som hjälper till att skydda naturmiljöer och 
stödjer lokalbefolkningens välbefinnande”.  

Detta innebär bl. a. att man är varsam mot naturen, bevarar biologisk mångfald och kultur, 
man har lokal förankring och gynnar den lokala ekonomin, tillgängliggör och delar kunskap, 
man ligger i framkant vad gäller miljöanpassning, är en inspiration, är småskalig och ställer 
krav på researrangörer och besökare (Svenska ekoturismföreningen 2005). 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att, genom olika metoder, dels ta reda på folks intresse och 
kunskap om orrspel, dels att ta reda på hur marknaden ser ut för orrspelsguidning. Slutligen 
ville jag ta reda på förutsättningarna för orrspelsguidning vid turistanläggningen Granö 
beckasin utanför Vindeln i Västerbottens län. 
 
Mina frågeställningar är följande: 
 

• Vilken kunskap och intresse finns generellt beträffande orrspel och orrspelsguidning? 

• Hur ser marknaden ut för orrspelsguidning? 

• Hur ska man lägga upp guidningen kring orrspel för att upplevelsen ska bli så bra 
som möjligt för gästen, men samtidigt undvika att störa orrspelet och naturen i 
övrigt? 

• Vilka möjligheter finns det för orrspelsguidningar vid turistanläggningen på Granö 
beckasin? 

 
 
2. Material och metod  
 

2.1 Fältundersökning  
 
För att ta reda på vilka möjligheter det finns för orrspelsguidningar vid Granö beckasin ville 
jag få kunskap om förekomster av orrspelsplatser i närheten, hur dessa platser är  
beskaffade och hur mycket aktivitet det är på plats av orrar. Undersökningen började med att 
jag fick tips om var det är orrspel av Olof Andersson, som jobbar på Granö beckasin och har 
bra lokalkännedom. Jag undersökte sedan dessa och ett par andra lokalers tillgänglighet, 
samt huruvida orrspel förekom. Jag skidade till de olika lokalerna och noterade spår av 
orrspel (som kan vara fotspår, fjädrar och spillning). Hittade jag spår av ett orrspel på ett 
ställe så bedömde jag bland annat hur mycket spår det var, över hur stort område det 
förekom, möjligheter att ta sig dit, hur omgivningen såg ut och markerade ut var centrumet 
på orrspelet var på en karta i telefonen med hjälp av GPS.  
 
Sedan åkte jag ut flera mornar till de två ställen där jag hittat mest spår efter orrar. Jag 
trodde att chanserna skulle vara störst att få se orrspel där. Jag åkte på morgonen en stund 
innan orrarna började spela, slog upp ett gömsle en bit bort. Sedan när spelet började så 
noterade jag hur många orrar som var på plats, när dom var där, hur nära jag var och om jag 
störde orrarna.  
 
Material som jag använde mig av för att genomföra undersökningarna var, kikare, kamera, 
avståndsmätare, en karta och en app där jag kunde lägga in gps-positioner för att markera ut 
platser, papper, penna och ett gömsle. 
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2.2 Marknadsundersökningar 
 
När jag skulle undersöka hur marknaden ser ut för orrspelsguidning ringde jag runt till tre 
företag som har det i sin verksamhet. De företag jag valde hade bra hemsidor med bra info 
och de verkade seriösa. Det som var mest intressant att veta är hur dessa företag lägger upp 
sina guidningar, vad man ska tänka på och vilket intresse dom upplever att det finns för 
orrspelsguidning och vad det är för typ av personer som utgör deras kunder. 
 

2.3 Litteratursökning 
 
Jag hämtade information från internet via Umeå universitets söktjänst, web of science, 
google schoolar och myndighetssidor. Jag sökte även information från lämpliga böcker. 

 
 

2.4 Webbenkäter 
 
För att undersöka vilken kunskap och intresse som finns generellt beträffande orrspel och 
orrspelsguidning så valde jag att även göra enkätundersökningar. Jag valde att göra 
webbenkäter dels för att de är lätta att sprida på sociala medier, dvs att jag når personer som 
jag annars inte skulle ha nått. Det är även möjligt att rikta enkäterna till dom man vill ska 
svara på enkäten, vidare är det är ett smidigt sätt att samla in information på då det finns 
färdiga program som sammanställer svaren åt en. Jag valde att göra två enkäter. Den ena var 
enklare och innehöll 9 obligatoriska frågor med svarsalternativ. Frågor om vad folk vet vad 
ett orrspel är för någonting, ifall dom skulle tänka sig gå på en guidad tur för att se orrspel, 
vad dom har för skogsvanor och några generella frågor om ålder, kön, ålder, hur dom bor och 
vart dom kommer från. Tanken med denna enkät var att få svar från alla typer av människor 
för att få en uppfattning om vad folk generellt vet om orren och hur intresset är för 
orrspelsguidning. Jag delade enkäten på Facebook som ett evenemang och försökte få 
personer att dela evenemanget och enkäten vidare, för att på så sett många svar som möjligt. 
Enkäten hette (Frågor om skogsvana och orrspelsguidning) och låg ute för deltagande från 
den 27 mars till den 23 april 
(se bilaga 3).  
 
Den andra enkäten utgick ifrån samma 9 obligatoriska frågor som den första.  
Efter de frågorna lade jag till 9 frågor med utrymme att beskriva sina svar. Dessa frågor  
handlade specifikt om orrspel, om vad man ska tänka på, vad gäster på en orrspelsguidning 
vill ha ut av upplevelsen, samt vad de är villiga att betala. Tanken med denna enkät var att få 
mera kvantitativa svar om hur man ska lägga upp en orrspelsguidning och vad potentiella 
kunder vill ha ut av upplevelsen. Denna enkät delade jag i Facebookgrupper som hade med 
fågelskådning att göra för att nå personer som verkligen är intresserade av fåglar och att vara 
ute i naturen. De grupper som jag delade enkäten till hette fåglar och fågelskådning, 
naturfoto i mellersta Norrland, naturfotoforum, gömslefotografer och fågelskådning i Umeå. 
Denna enkät hette (Orrspelsguidning) och låg ute för deltagande från de 13 april till den 23 
april (se bilaga 3). 
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3. Resultat  
 
3.1 Fältundersökningar  
 
Fältundersökningar i skogarna/myrarna Granö beckasin visade att det finns många ställen 
där orrar spelar. Jag märkte även att det finns störningar som kan hämma orrspel. Påskens 
skoterkörning gjorde djupa spår vid en del lokaler där orrar spelar, vilket gjorde hinder för 
orrarna och det kan störa visuellt också vid orrspelsguidning. Mycket snöfall tycktes även 
hämma orrspelen då orrarna mest satt i träden och bara satt i snön utan att spela efter 
snöfall. Nedan redovisar jag 6 lokaler som potentiellt skulle kunna vara aktuella för 
orrspelsguidning. Jag hittade tre ställen där det var mycket spår av orrspel. På 3 andra ställen 
var det lite spår av orrar eller utspritt över ett stort område. Jag besökte även ett ställe där jag 
fått tips om orrspel men såg inget tecken på orrspel. Några områden prioriterades bort, 
eftersom de låg långt bort från närmaste plogad bilväg. Nedan anges de orrspelsplatser som 
jag inventerat och fått tips om kring Granö. Jag sammanfattade information om 
orrspelslokalerna nedan i tabell 1, de följer i ordning, med den mest intressanta för guidning 
först och den minst intressanta sist. I bilaga 1 har jag lagt till mera anteckningar om 
lokalerna. Ett intressant orrspel ur guidningsperspektiv ska helst vara i fin omgivning, inte 
allt för svårt att ta sig till och helst ska många orrar spela. Spår av orrspel är täta spår som 
blir tätare mot ett eller flera centrum (se figur 1).  
 
 

 Tabell 1. Sammanfattande beskrivning av lokaler med orrspel. 

 Avstånd med bil Avstånd att 
gå/åka skidor 
från bilväg 

Observarade 
spår 

Observerade 
orrar 

Beskrivning av 
området 

Lokal 1 12 km 2,5 km Spår av orrspel 
ca 50 gånger 50 
m. Väldigt tätt 
med spår ca 20 
gånger 20 m. 

Vid inventering 
av orrspel såg 
jag 3 orrtuppar 
ena gången och 
7 orrtuppar 
andra gången. 

Stor myr med 
mycket små 
myrtallar. En 
långt från 
närmaste 
trafikerade väg. 

Lokal 2 5 km 300 m Spår av orrspel 
ca 50 gånger 50 
m. Relativt tätt 
med spår. 

Vid inventering 
av orrspel såg 
jag 3 orrtuppar 
ena gången och 
5 orrtuppar 
andra gången. 

Stor öppen myr. 
Trafikerad väg 
alldeles bredvid 
myren. 

Lokal 3 17 km  800 m Spridda spår av 
orrspel ca 100 
gånger 100m. 

Ingen 
inventering av 
orrspel 

Stor öppen myr, 
En skoterled 
passerar rakt 
igenom 
orrspelsplatsen. 

Lokal 4 12 km 700 m Sporadiska spår 
av orrspel ca 
200 m gånger 
200 m. 

Ingen 
inventering av 
orrspel 

En liten tjärn 
med 
plantageskog 
runt tjärnen. 
Ganska långt 
från närmaste 
väg. 

Lokal 5 3 km 400 m Spridda 
sporadiska spår 
av orrspel ca 1 
km gånger 500 
m. 

Ingen 
inventering av 
orrspel 

En sjö nära 
Granö beckasin. 
Med vindskydd, 
skoterled och 
väg intill sjön. 

Lokal 6 8 km 100 m Sporadiska spår 
av orrspel ca 
100 m gånger 
100 m. 

Ingen 
inventering av 
orrspel 

En åker inne i 
en by ovanför en 
större sjö. 
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Figur 1. Spår efter orrspel vid lokal 1. Foto: Tobias Bergman 

 

3.2 Marknadsundersökning  
 
De turistföretag jag valde för marknadsundersökning är Nordik safari i 
Bergslagen/Surahammar, Wild nordic i Järbo-Sandviken utanför Gävle, samt Tiveden mellan 
Vättern och Vänern i Mellansverige. 
 
3.2.1 Efterfrågan från turister på orrspelsguidning 
 
Tiveden: Ganska bra efterfrågan, naturintresserade personer som vill fota orrspelet, ca 70 % 
svenskar och 30 % utländska gäster. Prioriteten på orrspelsguidning är hög den period det är 
orrspel.  
 
Nordic safari: Orrspelsguidning är tredje viktigaste produkt i företaget, det är 10-20 gäster på 
orrspelsguidning under ett år, dom flesta gästerna är fotointresserade svenskar. 
 
Wild nordic: 25-30 gäster under en 6-7 veckors säsong. Mest fotointresserade svenskar och 
ca 10-15 % utländska gäster. Ca 10-15 % av gästerna kommer enbart för upplevelsen. Dom 
utländska gästerna består av holländare, belgare och danskar. 
 
3.2.2 De olika företagens erbjudande 
 
Tiveden: Gästerna övernattar hos en samarbetspartner till företaget och guidas ut till gömslet 
under natten, guiden sitter kvar under hela guidningen. Information och frukost ingår. 
Max: pers 4 
Pris: 1500kr per pers. 
Säsong: 8-28 april. 
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Nordic safari: Gästerna bjuds på middag kvällen innan, sedan transport och 45 min gång ut 
till orrspelet. Därefter övernattning och själva orrspelsupplevelsen utan guide. Sedan efter 
upphämtning så blir det utvärdering och brunch. 
Max pers: 4 
Pris: 2550kr per pers. 
Säsong: v 10-18, början av mars till början av maj. 
 
Wild nordic: Gästerna övernattar på boende kvällen innan och sedan skjutsas de ut till 
orrspelet på morgonen innan orrspelet börjar och lämnas där. När gästerna är hämtade så 
bjuds det på frukost. Under 2017 så sågs orrar vid sittning 95% av gångerna. 
Max pers: 4 
Pris: 1500kr 
Säsong: 2019 20 mars till 25 april.  

 
3.3 Enkätundersökningar 
 
Enkäten frågor om skogsvana och orrspelsguidning, som inte var riktad mot någon speciell 
grupp av människor, utan till allmänheten fick 95 svarande, varav 94 personer genomförde 
hela enkäten så jag räknar med dom 94 deltagarna. 
 
Enkäten orrspelsguidning, som var riktad specifikt till personer som skulle kunna vara 
intresserad av orrspel, fick 50 svarande på dom obligatoriska frågor och sedan varierade 
deltagandet på dom frivilliga frågorna.  
 
Eftersom att de obligatoriska frågorna var exakt samma i båda enkäterna valde jag att 
jämföra svaren på dessa i tabeller. Svaren på frågor som inte varit tolkbara, eller bara varit 
rena synpunkter har jag valt att antingen inte ha med i rapporten, eller så har jag redovisat 
dessa svar vid sidan om.  
 
Frågorna är ordnade i den följd som dom presenterades i enkäterna (bilaga 3). 
 
Svarsalternativen på fråga 1, var de svarande kom ifrån, var Norra Sverige, Mellersta Sverige, 
Södra Sverige och annat land. I enkäten skogsvanor och orrspelsguidning kom flertalet av de 
som svarade från norra Sverige (67 st ca 71 % av de som svarade). Nitton deltagare, 
motsvarande ca 20 %, svarade att de kom från mellersta Sverige, 7 deltagare (ca 7 %) från 
södra Sverige och 1 deltagare kom från ett annat land (figur 2). 
 
Fördelningen var de kom från bland de som svarade på den mer omfattande enkäten 
”orrspelsguidning” var mer jämt fördelat över landet 14 deltagare ca, 28 % kom från norra 
Sverige, 16 st ca 32 % från mellersta Sverige och 18 st. Ca 36 % från södra Sverige och 2 
deltagare motsvarande 4 % kom från ett annat land varav en av dessa svarade att hen kom 
från Danmark. Figur nr 2 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 1 uppdelat i de 
två olika enkäterna. 
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Figur 2. Deltagarnas härkomst fördelat över Sverige och andra länder. 

 
Svarsalternativen på fråga 2, var de svarande bor. var i en stad, i en tätort och på 
landsbygden. I enkäten skogsvanor och orrspelsguidning svarade hälften att de bor i en stad 
(47 st av de som svarade). Sexton st motsvarande ca 17 % svarade att de bor i en tätort och 31 
deltagare motsvarande ca 33 % på landsbygden. 

Deltagarna i enkäten orrspelsguidning verkade bo lite mindre i städer och lite mera på 
landsbygden. Tjugotvå deltagare svarade att de bor i en stad motsvarande ca 44%, 10 
deltagare motsvarande 20 % svarade att de bor i en tätort och 18 deltagare motsvarande 36 % 
på landsbygden. Figur nr 3 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 2 uppdelat i 
de två olika enkäterna. 
 
 

 
Figur 3. Deltagarnas fördelning mellan stad, tätort och landsbygden. 
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Fråga nr 3. Kön? 
 
Svarsalternativen på frågan var man, kvinna eller annat. 
Fördelningen mellan man och kvinna var väldigt jämn i enkäten skogsvanor och 
orrspelsguidning. Fyrtionio deltagare motsvarande ca 52 % svarade att de var en man, 44 
deltagare motsvarande ca 47 % svarade att de var en kvinna och 1 deltagare motsvarande ca 
1% annat. 
 
I enkäten orrspelsguidning så var det en större andel men som svarade. Trettioen deltagare 
motsvarande 62 % svarade att de var en man, 19 deltagare motsvarande 38 % svarade att de 
var en kvinna och ingen svarade att dom hade annat kön. Figur nr 4 visar fördelningen på de 
alternativ som finns i fråga 3 uppdelat i de två olika enkäterna. 
 

 
Figur 4. Könsfördelning bland deltagarna.       
 
Fråga nr 4. Ålder? 
 
Svarsalternativen på frågan var under 20 år, 20-29 år, 30-44 år, 45-60 år och över 60 år. 
De som svarade på enkäten skogsvanor och orrspelsguidning var mestadels yngre personer 
med en majoritet på åldersspannet 20-29 år. Tre deltagare motsvarande ca 3 % svarade att de 
var under 20 år, 56 deltagare motsvarande ca 60 % att de var 20-29 år, 21 deltagare 
motsvarande ca 22 % att de var 30-44 år, 9 deltagare motsvarande ca 10 % att de var 45-60 år 
och 5 deltagare motsvarande ca 5 % över 60 år. 

 
I enkäten orrspelsguidning fick jag bara in 46 av 50 svar på denna annars obligatoriska fråga. 
Dom fyra första som svarade på enkäten på denna fråga hade blivit strukna, det är nog därför 
att jag gjorde om åldersintervallerna medans enkäten låg ute och då ströks nog dom fyra 
första svaren. Betydligt äldre personer svarade på denna enkät. Av 46 deltagare var det ingen 
som svarade under 20 år, 4 deltagare motsvarande ca 9% svarade att de var 20-29 år, 8 
deltagare motsvarande ca 17 % att de var 30-44 år, 23 deltagare motsvarande 50 % att de var 
45-60 år och 11 deltagare motsvarande ca 24 % över 60 år. Figur nr 5 visar fördelningen på 
de alternativ som finns i fråga 4 uppdelat i de två olika enkäterna. 
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Figur 5. Åldersfördelningen bland deltagarna. 

 
Fråga nr 5. Hur ofta är du ute i naturen/skogen längre än en timme åt gången? 
 
Svarsalternativen till frågan var dagligen, varje vecka, varje månad, årligen och sällan eller 
aldrig. I enkäten skogsvanor och orrspelsguidning så svarade de en majoritet att de är ute i 
naturen/skogen mer än en timme åt gången varje vecka eller oftare. Tolv deltagare 
motsvarande ca 13 % svarade dagligen, 40 deltagare motsvarande ca 43 % svarade varje 
vecka, 20 deltagare motsvarande ca 21% svarade varje månad, 20 deltagare motsvarande ca 
22 % svarade årligen och 2 deltagare motsvarande ca 2 % svarade sällan eller aldrig. 
 
I enkäten orrspelsguidning svarade ännu fler att de är ute i naturen/skogen dagligen eller 
varje vecka. Sju deltagare motsvarande 14 % svarade dagligen, 28 deltagare motsvarande 56 
% svarade varje vecka, 11 deltagare motsvarande 22 % svarade varje månad, 3 deltagare 
motsvarande 6 % svarade årligen och 1 deltagare motsvarande 2 % svarade sällan eller aldrig. 
Figur nr 6 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 5 uppdelat i de två olika 
enkäterna. 
 
 

 
Figur 6. Diagram över hur ofta deltagarna är ute i naturen/skogen mer än en timme åt gången. 
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Fråga nr 6. Hur skulle du beskriva din skogsvana? 
 
Svarsalternativen till frågan var ingen van alls, lite vana, känner att jag kan en del, känner 
mig skogsvan och trygg i skogen. I enkäten skogsvanor och orrspelsguidning hade 3 personer 
klickat i två alternativ istället för ett så då valde jag att räkna dom svaren som att personerna 
delade ut en halv röst på bägge svarsalternativen. I enkäten så svarade över hälften att de 
känner sig skogsvan och trygg i skogen (50 st ca 53 % av de som svarade). Medans tre 
deltagare motsvarande ca 3 % svarade att de inte hade någon vana alls, 9,5 deltagare 
motsvarande ca 10 % svarade att de hade lite vana och 31,5 deltagare motsvarande ca 34% 
svarade att de känner att dom kan en del. 

 
I enkäten Orrspelsguidning så svarade en ännu högre andel att de kände sig skogsvan och 
trygg i skogen (38 st ca 76 % av de som svarade).  En deltagare motsvarande 2 % svarade att 
hen inte har någon vana alls, 2 deltagare motsvarande 4 % svarade att de hade lite vana och 9 
deltagare motsvarande 18 % svarade att de känner att de kan en del. Figur nr 7 visar 
fördelningen på de alternativ som finns i fråga 6 uppdelat i de två olika enkäterna. 
 

 
Figur 7. Deltagarnas beskrivna skogsvanhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ingen vana alls Lite vana Känner att jag kan
en del

Känner mig skogsvan
och trygg i skogen

Frågor om skogsvana och orrspelsguidning Orrspelsguidning



  

Fråga nr 7. Vet du vad ett orrspel är? 
 
Svarsalternativen till frågan var antingen ja eller nej. 
I enkäten skogsvanor och orrspelsguidning svarade de flesta att de visste vad ett orrspel är 
för någonting (80 st ca 85 % av de som svarade). Fjorton deltagare varav ca 15 % svarade att 
de inte visste vad ett orrspel är för någonting. 
 
I enkäten orrspelsguidning svarade alla 50 deltagare att de visste vad ett orrspel är för 
någonting och ingen person i denna enkät svarade nej. Figur nr 8 visar fördelningen på de 
alternativ som finns i fråga 7 uppdelat i de två olika enkäterna. 
 

 
Figur 8. Deltagarnas vetskap om vad ett orrspel är i ja och nej-fråga. 

 
Fråga nr 8. Har du sett ett orrspel? 
 
Svarsalternativen till denna fråga var antingen ja eller nej. 
I enkäten frågor om skogsvanor och orrspelsguidning så svarade drygt en tredjedel att de 
hade sett ett orrspel (37 st ca 39 % av de som svarade). Femtiosju deltagare varav ca 61 % 
svarade att de inte hade set något orrspel. 
 
I enkäten orrspelsguidning svarade istället mer än två tredjedelar att de hade sett ett orrspel 
(38 st ca 76 % av de som svarade) 12 deltagare varav 24 % svarade att de inte hade sett ett 
orrspel. Figur nr 9 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 8 uppdelat i de två 
olika enkäterna. 
 

 
Figur 9. Fördelningen bland deltagare som har sett och inte sett ett orrspel. 
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Fråga nr 9. Skulle du kunna tänka dig att gå på en guidad tur för att se orrspel? Ange gärna 
vad som skulle locka mest. Är det naturupplevelsen i sig? Själva orrspelet? är fotomöjligheter 
en stor del? skulle eventuell kringservice vara viktigt? Eller annat. 
 
Svarsalternativen till denna fråga var antingen ja eller nej med möjlighet att beskriva sitt 
svar. I enkäten frågor om skogsvanor och orrspelsguidning så svarade de flesta att de skulle 
kunna tänk sig att gå på en guidad tur för att se ett orrspel (67 st ca 71 % av de som svarade). 
Tjugosju deltagare varav ca 29 % svarade att de inte skulle kunna tänka sig att gå på en 
guidad tur med orrspel.  
 
I enkäten orrspelsguidning svarade en något mindre del att de skulle kunna tänka sig att gå 
på en guidad tur med orrspelsguidning (34 st ca 68 % av de som svarade). Sexton deltagare 
varav 32 % svarade att de inte skulle kunna tänka sig att gå på en guidad tur för att se ett 
orrspel. Figur nr 10 visar fördelningen på de alternativ som finns i fråga 9 uppdelat i de två 
olika enkäterna. 
 
 

 
Figur 10. Fördelningen över deltagarna som skulle tänka sig att gå på en orrspelsguidning eller inte. 

 
Slutsatserna av de svar jag fick in på frågan om vad som skulle locka mest är att folk tycker 
olika. Vid guidning bör man vara förberedd på att vissa bara vill sitta ner i skogen och njuta 
av naturen medans en del tycker att foto är det viktigaste. Kringservice verkar inte vara det 
första som folk tänker på. Svaren i detalj redovisas i bilaga 2. 
 
 

 
Svaren på dom frivilliga frågorna i enkäten orrspelsguidning valde jag att sammanfatta i text. 
Dom öppna frågorna utan svarsalternativ tolkade jag för att kunna sammanställa. 
 
Fråga nr 10. vad är längsta avståndet du skulle tänka dig att gå/åka skidor för att komma till 
ett orrspel? ange gärna i km eller hundra meter 

 
Jag la upp det som en öppen fråga eftersom jag inte visste vad folk skulle svara. På denna 
fråga hade jag 39st deltagare varav 36st angav hur långt dom skulle vara villig att gå/åka 
skidor för att kolla på ett orrspel. De flesta svarade att de skulle kunna tänka sig att gå/åka 
skidor 1 km eller mera.  
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Jag valde att utläsa svaren följande. 8 deltagare varav ca 22 % svarade att de inte ville gå eller 
åka sidor längre än 0-1km, 13 deltagare varav ca 36 % svarade 2-3km, 8 deltagare varav ca 22 
% svarade 4-5km, 5 deltagare varav ca 14 % svarade 6-10km och 1 deltagare varav ca 3 % 
svarade över 10km. 
 
I den frivilliga rutan så angav ett par deltagare att det beror på vilket före det är. Hur svaren 
såg ut i detalj visas i bilaga 2. 

 

Fråga nr 11. Hur viktigt är det för dig att orrspelet du ska kolla på är ute i vildmarken och i fin 
omgivning långt från vägar eller annat som kan störa? 
 
Svarsalternativen till denna fråga var viktigt, ganska viktigt och spelar ingen roll. Jag la även 
till en ruta där man fick skriva in övriga synpunkter. 45 personer svarade på enkäten och de 
flesta av dessa svarade att det är viktigt eller ganska viktigt. Fjorton deltagare varav ca 31 % 
svarade viktigt, 19 deltagare varav ca 42 % svarade ganska viktigt och 12 deltagare varav ca 27 
% svarade att det inte spelar någon roll. 
 
Övriga kommentarer i den frivilliga rutan beskriver att det är viktigt eller att det är bättre 
med vildmark och fin omgivning. Men även att oljud är inte så viktigt i sammanhanget om 
man kan få bra fotomöjligheter. Hur svaren såg ut i detalj visas i bilaga 2. 
 
Fråga nr 12. Är det viktigt för dig att det är många orrar som spelar?  
 
Svarsalternativen till denna fråga var viktigt, kul om det är många orrar men är det ett par 
orrar är jag nöjd, jag är nöjd bara jag får se en orre och jag la även här till en ruta där man 
fick skriva in sina egna synpunkter. 45 personer svarade på denna fråga, de flesta svarade att 
det skulle vara kul men är det ett par orrar är jag nöjd (36st ca 80 % av de som svarade). 8 
deltagare varav ca 18 % svarade att det är viktigt, 1 deltagare varav ca 2 % svarade att hen är 
nöjd bara hen får se en orre.  
 
Enda övriga kommentaren på denna öppna fråga blev oredigerat följande 
 
” Vill gärna ha med hönor på spelplatsen. 

 
Fråga nr 13. Hur nära skulle du vilja komma orrspelet för att du ska kunna ta bra bilder? ange 
gärna i meter 
 
Jag ställde frågan öppet utan svarsalternativ. Frågan fick 40 deltagare varav 34 deltagare 
angav ett svar i meter hur nära dom skulle vilja komma ett orrspel. De flesta av dessa ville 
komma ganska nära. Jag fick följande svar, 7 deltagare varav ca 21% svarade mellan 0-15m, 
15 deltagare varav ca 44% svarade mellan 16-30m. 9 deltagare varav ca 26% svarade mellan 
31-50m, och 3 deltagare varav ca 9% svarade 51-100m. 
 
De övriga kommentarerna beskriver i stora drag inga meter utan att situationen och 
upplevelsen får avgöra. Hur dessa svar så ut visas i bilaga 2. 
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Fråga nr 14. Vad vill du att ett fotogömsle ska innehålla om du ska kolla på orrspel? 
 
Frågan var ställd öppen utan några svarsalternativ. 27 personer svarade på frågan och 
detta var de saker som folk ville ha i sina gömslen om de kollade på orrspel.  
 

• Bekvämstol 

• Uppvärmning 

• Låga foto hål 

• Någon form av toalett 

• Liggunderlag 

• Stabilt underlag-golv 

• Nog med utrymme för att ligga och sova 

• Sovsäck 

• Tillräckligt med fotogluggar 

• Fotostativ 

• Möjlighet att stå upp 
 

 
Fråga nr 15. Vill du sova över i ett gömsle natten innan du ska se ett orrspel eller vill du gå ut 
tidigt på morgonen någon timme innan orrspelet börjar? 
 
Jag ställde frågan öppet utan svarsalternativ, frågan fick 36 deltagare drygt hälften av dessa 
skulle vilja sova över (19st ca 53 % av dom som svarade). Tio deltagare varav ca 28% svarade 
att dom skulle vilja gå ut på morgonen, 7 deltagare varav ca 19% svarade att det inte spelar 
någon roll eller att båda alternativen funkar lika bra. 
 
De flesta som skrivit i den öppna rutan beskriver att de vill sova över dels för att störa orrarna 
så lite som möjligt och att det är bättre. Hur svaren såg ut visas i bilaga 2. 
 
 
Fråga nr 16. Har du några andra specifika önskemål för att kunna fota orrspelet så bra som 
möjligt? 
 
Frågan var ställt öppen utan några svarsalternativ och frågan fick 22 deltagare. 
Detta var de saker som olika personer hade som önskemål för att kunna fotografera så bra 
som möjligt. 
 

• Att ljuset faller in från rätt håll 

• Alternativ med medljus och motljus 

• Fin bakgrund 

• Rymligt gömsle så att fotostativ får plats. 

• Foto och tittgluggar åt alla håll. 

• Låg fotoglugg 

• Viktigt att inte fotograferandet inte stör orrspelet så att orrarna kommer. 
 
Fråga nr 17. Om du skulle vara intresserad av att gå på en orrspelsguidning. 
Hur mycket skulle du vara villig att betala för en orrspelsguidning där det ingår boende och 
helpension från kvällen före till dagen efter? 
 
Frågan var ställd öppen utan några svarsalternativ och fick 29 deltagare. Summan som de 
angav varierade men de flesta som svarade angav ett belopp på 1000kr eller mer. Tjugoen 
deltagare skrev ett belopp i kr. 
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Tre deltagare varav ca 14 % svarade 0-999kr, 7 deltagare varav ca 33 % svarade 1000-1999kr, 
8 deltagare varav ca 38 % 2000-2999kr, och 3 deltagare varav ca 14 % svarade 3000-5000kr. 
 
Som jag antog innan så är det många rutinerade orrspelsskådare som inte vill betala för att 
bli guidad. Men fick även ett svar att det verkar vara en trevlig idé och att betalningsviljan 
beror på boende och vad som ingår. Hur svaren så ut i detalj visas i bilaga 2. 
 
Fråga nr 18. Skulle du vilja att en guide var med hela tiden eller skulle du vilja sitta själv i 
gömslet? 
 
Jag ställde frågan öppet utan svarsalternativ och fick 33 deltagare. De flesta av de som 
svarade skulle vilja sitta själv i gömslet (26st deltagare ca 79 % av dom som svarade). Sex 
deltagare varav ca 18 % svarade att de ville att guiden skulle vara med i gömslet, 1 deltagare 
varav ca 3 % svarade att det inte spelar någon roll. De flesta som svarade i den frivilliga rutan 
beskrev att de ville sitta själv i gömslet utan guide för att störa så lite som möjligt. Med en 
deltagare svarade att guide självklart ska vara med och flera angav att föredrag av kunnig 
person innan är viktigt. Hur svaren såg ut i detalj visas i bilaga 2.  
 
 
 

4. Diskussion  
 
4.1 Orrspelsguidning generellt och vid Granö beckasin 
 
Möjligheterna för orrspelsguidning vid Granö beckasin är stora. Det visade sig att det finns 
en hel del ställen runt Granö beckasin där orrar spelar, både nära, längre bort, mindre och 
större orrspel (se lokal 1-6 i resultat). Mina enkätundersökningar visar även ett stort intresse 
för att gå på en guidad tur med orrspel. I enkäten skogsvana och orrspelsguidning så svarade 
71 % att dom skulle vara intresserade att gå på en sådan tur och i enkäten orrspelsguidning 
68 % (se fråga 9 i resultat). Turismen i Sverige visar på positiva trender och naturupplevelser 
är en del av vad som efterfrågas (Tillväxtverket 2017), vilket känns tryggt för satsning på 
liknande guidningar. Svenskar är intresserade av att vara ute i naturen (Fredman och 
Hedblom 2015) och blir allt mer miljömedvetna (Nature´s Best Sweden 2018). Samtidigt 
som tid beskrivs som det största hindret för utomhusaktiviteter (Fredman och Hedblom 
2015). Här kan en intressant naturguidning som till exempel en orrspelsguidning med en 
kunnig naturguide vara intressant för den miljömedvetne och vetgirige som inte har tid att 
planera en liknande tur själv. Granö beckasin vill vara (eco-premium) och har ett stort 
ekologiskt tänkande (Granö beckasin 2018b). De har exempelvis flottningsturer med i 
naturens bästa (Nature´s Best Sweden 2018). Som ett eco-turismföretag så måste man 
ständig följa upp och se vad verksamheten kan ha för potentiell påverkan på naturen. Det är 
också viktigt att man inte bara använder sin eco-stämpel som ett försäljningsknep utan håller 
vad man lovar (Libosada 2009).  

Granö beckasin har planer på att påbörja guidade turer till orrspel. Denna 
guidningsupplevelse passar bra in mellan sommar-vintersäsongen när det är som lugnast 
med gäster vid Granö beckasin (Granö beckasin 2018a). Här finns det även resurser att ordna 
gömslen för orrspelsguidning och allt vad det innebär. På frågorna 14 och 16 i enkäten 
orrspelsguidning så fick deltagarna beskriva vad de ville att ett fotogömsle ska innehålla och 
övriga önskemål. Önskemålen var bland annat, uppvärmning av något slag/ sovsäck, 
bekvämt, flera fotogluggar, stabilt golv/ liggunderlag, nog med utrymme. Vid fotografering så 
beskrevs fin bakgrund och bra ljus som viktigt. 

 

16 



  

Jag genomförde fältundersökningarna efter orrspelsplatser kring Granö i början av april 
vilket hade både fördelar och nackdelar. Det var i sig inte så tidigt att börja 
undersökningarna, men en kall början på våren gjorde att orrarna inte hade kommit igång 
och spelat lika mycket som man hade kunnat förväntat sig för årstiden. Däremot så var 
snöförhållandena mestadels väldigt bra för att åka skidor, vilket gjorde att jag kunde åka 
långt på en dag och inventera många ställen. Orrspelens fulla potential är i slutet av april 

eller i början av maj då hönveckan infaller (Lyre 2009b). Vilket gjorde att jag inte fick se 
orrspelens fulla potential när jag var ute lite tidigare på våren. Men på den snön som fanns så 
såg jag spår av orrspel väldigt bra och det är underlättar för att i förväg leta upp lokaler där 
orrar spelar. När jag gjorde min inventering så började jag med att höra mig för om tips och 
kollade på kartor, sedan så inventerade jag spår och orrspel. Liknande upplägg fann jag i 
rapporten av (Strandberg 2016). En skillnad i den inventeringen var att man i förväg använde 
sig av fjärranalys av flygbilder och skogsstyrelsens KNN-data över skogsålder och 
trädsammansättning. Fjärranalys ger en tredimensionell bild av landskapet som underlättar 
tolkning av trädskiktet (Strandberg 2016). Vägarna är ofta dåliga på våren när tjälen släpper, 
och många vägar är avstängda för att skyddas från trafik under denna känsliga tid 
(Trafikverket 2018). Det är dock möjligt att jag kunnat ta mig till fler ställen senare på våren. 
Då kan även vägar som inte plogas vara snöfria. 

Jag valde att inte redovisa i ord eller karta exakt vart jag hittade orrspelsplatserna för att 
dessa platser ska vara skyddade mot oärliga människor. Tjuvjakt på orrspel torde underlättas 
om karta finns att tillgå där spelplatserna finns utmarkerade.  

 
4.2 Orrspelet: dess möjligheter och svårigheter vid guidning 

 
Orrarna spelar ihärdigt (Staav och Fransson 2000) vilket underlättar vid orrspelsguidning. 
Jag märkte vid mina inventeringar att kyla och dåligt väder hämmar orrspelet, men jag 
märkte även under mina undersökningar att när orrarna väl har börjat spela på riktigt så 
spelar dom även vid sämre väder, än om det då är färre antal orrar och mindre intensitet i 
spelet. På fråga 12 i enkäten orrspelsguidning så svarade en majoritet av deltagare att det 
skulle vara kul att se många orrar men är det ett par så är jag nöjd, och det skulle vara stor 
chans att man uppfyller dom kraven. Wild nordic beskriver att gästerna såg orrar vid 95% av 
sittningarna 2017, vilket visar på ihärdighet i orrspelet, men att det inte är någon garanti att 
dom spelar. Störningar påverkar även orrarnas spel. Påskhelgens intensiva skoterkörning vid 
flera av platserna störde orrarnas spel på så vis att det blev hinder där orrarna vill gå, rent 
visuellt är det trevligare med en orörd plats också. På frågan om det är viktigt att guidningen 
sker i vildmark långt från störningsmoment i enkät orrspelguidning fråga 11 så svarade de 
flesta att det är viktigt eller ganska viktigt. De flesta i denna enkät svarade även i fråga 10 att 
de är beredda att gå/åka skidor relativt långt för att komma till ett orrspel, vilket underlättar 
om man vill ta gästerna till ett mera orört ställe. Utvecklingen för orrarnas populationer är 
mer positiv i norra Sverige än i södra Sverige (Artdatabanken U.å). I södra Europa så ser det 
också ut som att utvecklingen för orrarna är sämre än norra Sverige på grund av minskande 
arealer lämpligt habitat (Ciach 2015). Det kan göra att det lockar mer och mer att komma 
upp till norra Sverige för att se orrspel eller liknande aktiviteter. 
 
Min marknadsundersökning visade att säsongen för orrspelsguidning är kort, företagen som 
jag ringde till genomförde denna guidning mellan 3 veckor och två månader. Undersökning 
visade att majoriteten av gästerna på alla företag vid denna aktivitet var fotointresserade 
svenskar. Det är en smal grupp att rikta sig till, men aktiviteten verkar var relativt bokad 
under säsong, kanske just därför att säsongen är kort. I fråga 17 där jag frågade hur mycket 
man skulle vara villig att betala för en orrspelsguidning, så la jag fram ett ungefärligt koncept 
som fanns vid de företag som jag undersökte.  
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Resultatet i frågan visade att nästan hälften av de som svarade skulle kunna tänka sig att 
betala för en guidad tur, och de flesta som svarade angav ett belopp som minst 
överensstämde med priserna som företagen i min marknadsundersökning hade på sina turer. 
 

För att undvika att störa orrarna vid guidning så måste man vara ute i god tid och minimera 
ljud och rörelser. Samtliga företag som jag ringde till i min marknadsundersökning beskrev 
att det är viktigt att vara ute i god tid innan orrarna börjar spela. Samtliga företag hade också 
en begränsning på max 4 deltagare per gång. På fråga 15 svarade en majoritet av dom som 
svarade att dom helst ville sova över i tält på spelplats natten innan spelet börjar, till stor del 
för att störa spelet så lite som möjligt. Dom flesta som svarade på fråga 18 svarade också att 
dom helst sitter själv i orrspelsgömslet, då blir det mindre personer i gömslet som kan störa. 
Men flera beskrev att det kan vara bra med en genomgång av information om hur man ska 
bete sig och ovana personer bör ha guide hela tiden. Samtidigt som man inte vill störa 
orrarna så vill många komma nära spelet för att ta bra bilder. På fråga 13 i enkäten 
orrspelsguidning så svarade 65 % att dom gärna skulle vilja komma så nära som 30 m eller 
mindre. I marknadsundersökningen så beskrev de jag intervjuade att det inte går att säga 
exakt hur nära man kan komma, men att när orrarna väl börjar spela och är spelgalna så stör 
man oftast inte även om man är nära.   

 
4.3 Kunskap om orrspel och utomhus vanor 
 
De som deltog i mina enkäter representerade inte alla grupper i samhället jämlikt. De som 
deltog i enkäten frågor om skogsvana och orrspelsguidning var mestadels yngre personer. 
Även om långtifrån alla inte visste vad ett orrspel är för någonting, så tror jag de flesta som 
svarade kände till ämnena och blev på så vis intresserad av att svara. Jag delade enkäten via 
Facebook och de flesta vänner jag har där är inte nödvändigtvis naturintresserade men dom 
flesta är yngre än genomsnittet. De flesta som svarade i enkäteten kom från norra Sverige 
vilket i sig inte är något stort problem. I enkäten Orrspelsguidning så fick jag ännu fler 
genuint intresserade personer att svara. Men det har i denna enkät inte lika stor betydelse att 
jag inte fick med alla grupper i samhället. Det var intressant att se att det var så pass mycket 
äldre personer som svarade på denna enkät om man jämför med den andra. Ca 60% av dom 
som svarade på enkäten frågor om skogsvana och orrspelsguidning var 20-29 år gamla. 
Medan ca 74% av dom som svarade i andra enkäten var 45 år eller äldre. Sveriges 
medelåldern är 43,7 år (SCB 2017).  En undersökning som Kolmården gjort tillsammans med 
Novus visar att äldre är mer intresserade av djur och natur än yngre personer. Ca 70 % av 
personer mellan 65-79 år uppgav intresse för djur och natur medans siffrorna för personer 
mellan 18-19 år var ca 46 % (Kolmården 2014). Det stämmer överens med mina 
undersökningar då det var mest äldre som svarade på den enkäten som var riktad till 
intresserade personer. 
 
Svaren på fråga 7 visade att dom flesta visste vad ett orrspel var. Ca 85 % i enkäten frågor om 
skogsvanor och orrspelsguidning visste vad ett orrspel är för något och 100 % i den andra 
enkäten. Undersökningen som Kolmården gjort tillsammans med Novus visar på att nästan 
60 % av vi svenskar är intresserade av djur och natur (Kolmården 2014). Detta tyder på att 
jag har fått mera naturintresserade att svara på mina enkäter än den genomsnittliga 
svensken. På fråga nr 8 om deltagarna sett orrspel så var siffrorna lägre. I enkät, frågor om 
skogsvana och orrspelguidning så svarade 39 % att de hade sett orrspel medans i andra 
enkäten 76 %. De som svarade i enkäterna var oftare ute i naturen och kände sig mera 
skogsvan än vad jag trodde att de skulle vara. I enkäten frågor om skogsvana och 
orrspelsguidning så svarade 56 % på fråga 5 att de var ute i naturen/skogen mer än en timme 
åt gången dagligen eller varje vecka, och på fråga 6 så tyckte 53 % att svarsalternativet jag 
känner mig skogsvan och trygg i skogen.  
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70 % i andra enkäten svarade att de var ute i naturen mer än en timme åt gången dagligen 
eller varje vecka, och 76 % kände sig skogsvana och trygga i skogen. En enkätundersökning i 
en rapport av naturvårdsverket visar på att 60 % av vi svenskar vistas ute i naturen på helger 
och 51 % på vardagar (Fredman och Hedblom 2015). Det stämmer ganska bra överens med 
mina resultat enda skillnaden är att jag frågade efter hur ofta man var ute i naturen mer än 
en timme åt gången.  

4.4 Slutsats 

Mina fältundersökningar kring Granö beckasin visar att det finns flera ställen relativt nära 
där orrar spelar frekvent och där det skulle vara möjligt att genomföra guidning. 
Fältundersökningarna visade också att det finns störningsmoment som dåligt väder och 
skotrar som kan störa orrarna och är bra att känna till. Det svåra är att välja det bästa stället 
för orrspelsguidning utifrån olika parametrar. Granö beckasin är positiv till liknande 
guidningar och har resurser för att genomföra det. Med det finns en del hinder som man 
skulle behöva kolla upp innan man påbörjar guidningen. Det är viktigt att man kan 
säkerställa att man alltid kan ta sig till platsen och man måste ha markägarna på sin sida. Vid 
guidning bör man vara ute i god tid och anpassa antalet gäster efter orrarna. Bra 
information/guidning behövs för att säkerställa sig att alla vet vad som gäller och lite extra 
säkerhetsavstånd till orrspelet för att inte störa. Min marknadsundersökning visade även att 
en marknad finns, kundgruppen är smal men köpstark och räcker till för att få lönsam 
guidning under den begränsade tiden som man kan genomföra denna guidning. 

De som svarade i mina enkäter var till stor del intresserade av att gå på orrspelsguidning och 
enligt enkäten orrspelsguidning villiga att betala. En stor majoritet visste även vad ett orrspel 
är och är skogsvana. Om man jämför vilka som svarat på de olika enkäterna, så är den största 
skillnaden att äldre har svarat på enkäten som var speciellt riktad till intresserade vilket 
stämmer med andra undersökningar. Däremot så ser det ut som att naturintresserade och 
friluftsmänniskor är överrepresenterade i mina enkäter. I den riktade enkäten är det inget 
problem. Men även i enkäten som jag inte riktade till nån speciell grupp så är dessa typer av 
människor överrepresenterade. Det beror troligtvis på att de jag delade enkäten till är 
intresserade av natur och djur, sedan så delade de i sin tur enkäten till fler intresserade. Även 
en del frågor var mer eller mindre ledande och en större spridning av enkäterna hade varit till 
fördel. Jag har dragit lärdomen att det är svårt att göra enkäter, det är viktigt att tänka 
igenom frågorna så att man får representativa svar och att sprida enkäter opartiskt. Min 
undersökning hade ett specifikt tema, de vill säga orrspel vilket gjorde att hade svårt att hitta 
liknande undersökningar. Jag fick i många fall istället jämföra med mera generella 
undersökningar. Fältundersökningarna fick mig att undra om inte ett skoterförbud vore bra 
vid känsliga orrspelsplatser under viss tid. Det kanske kan vara värt att forska mer om. 
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6. Bilagor 

 
Bilaga 1 
 
Lokal 1 
 
Lokal 1 ligger vid en myr ovanför en sjö och dit är det ca 12km att köra bil och ca 2,5 km att 
gå/åka skidor. På denna plats var väldigt mycket spår och det såg ut som att orrarna hade 
små myrtallar som positioner på spelet (se figur 1). Omgivningen kändes bra då det var 
mycket myrtallar som ger kontraster när man ska fotografera orrspelet. Jag åkte dit två 
mornar för att titta på själva orrspelet. Första gången, den 5 april så såg jag bara 3 orrtuppar 
och dom spelade knappt men natten innan så hade det kommit ca 1,5 dm nysnö, vilket kan ha 
försämrat förutsättningar för spel, orrarna såg tveksamma ut när de landade. Men vädret var 
bra, halvklart -2 grader. Andra gången jag såg orrspelet var den 11 april och då såg jag 7 
orrtuppar som inte spelade så intensivt, det var kallt, mellan 10-15 minusgrader. En nackdel 
är att den grusväg jag körde för att ta mig dit inte alltid är plogad hela vägen, men det finns 
andra vägar i området på vilka man skulle kunna komma närmare bara dom plogas. 

 
Lokal 2 
 
Lokal 2 ligger vid en liten myr närmare Granö och dit är det ca 5km att köra med bil och ca 
300m att gå/åka skidor. Denna lokal såg ut att vara en mindre spelplats än lokal 1 och här var 
det lite mindre koncentrerat med spår. Omgivningen är fin, orrarna spelar öppet på myren 
långt från träd. Jag åkte även hit och studerade orrspelet två mornar. Första morgonen var 
den 4 april och då spelade bara 3 orrtuppar. Det var fint väder men ganska kallt, ca 10 
minusgrader. Andra gången var den 12 april och då såg jag 5 orrtuppar som spelade på 
ganska bra. Det var kallt även då, ca 10-15 minusgrader. En stor fördel med detta ställe är att 
det är lätt att ta sig till då det är nära den väg som går bredvid myren och som alltid plogas. 
Men närheten till vägen kan också vara ett störningsmoment, samt att detta ställe är nära en 
sjö där orrar spelar ibland. Det kan innebära att de ibland spelar på sjön i stället för på 
myren. 
 
Lokal 3 
 
Lokal 3 ligger vid en stor myr lite längre från Granö och hit är det ca 17 km att köra med bil. 
Och ca 800 m att gå/åka skidor. Orrspelsplatsen hittade jag den 10 april när jag undersökte 
ställen där jag tänkte att det skulle kunna finnas orrspel. Det var ganska mycket spår här efter 
orrar som spelat över ett stort område mitt på myren. Det går en skoterled rakt igenom 
orrspelsplatsen, vilket kan ställa till det om man ska ha orrspelsguidning. Men skoterleden 
kanske även kan vara till fördel, då den underlättar när man ska frakta utrustning dit. Sista 
grusvägen mot myren är inte alltid plogad, om den inte är plogad blir det ungefär 2 km att gå 
istället för ca 800 m. 
 
Lokal 4 
 
Lokal 4 ligger vid en liten tjärn och dit är det ca 12 km att köra med bil och ca 700 m att gå. 
Denna orrspelsplats hittade jag efter tips av Olof Andersson om en bra orrspelsplats och han 
och Christopher Storm vid Granö beckasin hade tidigare diskuterat att man skulle kunna ha 
orrspelsguidning här. Jag undersökte platsen den 3 april. Jag hittade sporadiska spår efter 
orre, lite här och där, från mitten av tjärnen och norrut. Det var kört mycket snöskoter på 
sjön efter påskhelgen och skotrarna kan ha stört orrspelet ganska mycket. Det kan vara svårt 
att ha en orrspelsguidning vid en sjö/tjärn, då isen kan bli dålig innan orrspelet är över och 
att jag fått en känsla av att orrar inte spelar lika koncentrerat på en sjö.  
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Vägen som går förbi området är inte heller alltid plogad, är så fallet blir det ca 5 km att gå, 
åka skidor från närmaste plogad väg.  
 
Lokal 5 
 
Lokal 5 ligger vid en sjö och dit är det ca 3 km att köra med bil och ca 400m att gå. Denna 
presumtiva spelplats undersöktes den 3 april. Jag hittade många tecken på orrspel, men över 
ett stort område, så det är svårt att veta vart dom spelar mest, jag fick även höra att orrarna 
inte alltid spelar här. Samt kännedom om att det ofta blir vindvakar på sjön. Även på denna 
sjö så var det kört väldigt mycket snöskoter, som troligtvis stör orrarna. Annars är det lätt att 
ta sig dit då vägen dit alltid plogas. Detta ställe är nära lokal nr 2 och kanske är det så att 
orrarna spelar på båda dessa alternativ beroende på förhållanden. 
 
Lokal 6 

 
Lokal 6 ligger på en åker ovanför en större sjö vid en by och hit är det ca 8 km att köra med 
bil och 1oo m att gå. Här hittade jag lite spår efter vad som såg ut att vara spontanspel av 
orrarna. 

 
Det såg ut som att dom hade tagit nattlega (övernattning) på åkern och sedan spelat 
litegrann. Detta stället verkar inte vara ett säkert orrspel, men det är väldigt lättillgängligt. 
Men det är frågan om inte närheten till vägen och bebyggelse stör? 

 
 
Bilaga 2 
 
Fråga nr 9. Skulle du kunna tänka dig att gå på en guidad tur för att se orrspel? Ange gärna 
vad som skulle locka mest. Är det naturupplevelsen i sig? Själva orrspelet? är fotomöjligheter 
en stor del? skulle eventuell kringservice vara viktigt? Eller annat. 
 
 
”Naturupplevelse. 
Upplevelsen lockar mest. Jag skulle kunna tänka mig att gå på en guidad tur men vill helst ut 
och se det på egen hand! 
Vore väl kul med en tur i skogen. 
Själva orrspelet. 
Att få uppleva och föreviga orrspel (filma/fota). 
Orrspelet gör naturupplevelsen. 
Orrspelet och fota de. 
Orrspelet och fotomöjligheten. 
Orrspelet. 
Själva orrspelet. 
Kanske. 
Orrspelet. 
Fotomöjligheten. 
Går helst själv på tjäder- och orrspel, tror guidade turer på fler än två kan störa leken. 
Upplevelsen att få se det på riktigt. 
 
En naturupplevelse som jag inte erfarit förr. 
Själva orrspelet. 
Både naturupplevelsen och orrspelet, inte fotomöjligheter. 
Jag har varit på orrspel själv förr så för en guidad tur skulle det krävas en guide med stor 
expertkunskap sa att jag lär mig nya och spännande saker om orrar.  
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Guidningen får gärna innehålla personliga berättelser om erfarenheter och vittnesmål från 
guiden. 
 
Jag har bara sett det inspelat på video, men jag tror at det är annorlunda i verkligheten. 
Ungefär som att jämföra att de på en naturvideo eller att egentligen vara ute. 
Själva orrspelet. 
Skulle kunna besöka orrspel men har oftast inte tid att göra det… 
Naturupplevelsen är såklart en viktig del, foto skulle inte vara viktigt för mig. Eftersom det är 
en aktivitet jag utgår tar några timmar så kanske man tar med sig lite fika / elda korv etc. 
Föra att fylla ut tiden och slippa känna att men måste hem direkt. 
Med tanke på hur mycket man är i skogen så är en guidad tur inget för mig. Men kan nog se 
mycket folk som skulle uppskatta den upplevelsen genom att kunna fota och bara njuta av 
fåglarna. 
Ja! Naturupplevelsen i allra högsta grad och där orrspelet är en del av detta. Den kringservice 
som skulle vara viktigast är information kring området, historia samt om de djur som skådas. 
Vad ser vi varför ser vi det just här, har något ändrats sen ett par årtionden tillbaka? 
Naturupplevelsen och orrspelet. 
Naturupplevelsen är viktigast. 
Upplevelsen 
Orrspelet. Vore roligt att se och jag behöver nog en guide för att få den möjligheten. 
Själva orrspelet. 
Orrspelet och naturupplevelse. 
Naturupplevelsen i sig. 
 
I enkäten Orrspelsguidning blev svaren oredigerat följande i den frivilliga rutan. 
 
”Goda fotomöjligheter, inte för otillgängligt. 
Foto. 
Jag vill vara själv på spelen för att inte störa fåglarna, speciellt tjäder då som inte tål ej skogs 
djurvana turister. Orrarna är ju inte lika känsliga. Det är kringservicen jag absolut inte vill ha. 
Det stör för mycket. Fast det har ju hänt att hag tagit med folk men då blir det tidigt i mars 
när det inte riskerar krocka med parningsveckan. Jag både fotar och inte fotar. 
Nej eftersom jag varit så många ggr i så många år så jag behöver ingen guidning. 
Föredrar ensamhet om man ska lyssna och se på orrspel. Gäller även vid fotografering. 
Foto är viktigt. 
Fotomöjligheterna (om de är bättre än det jag redan har). 
Upplevelsen inte alls oviktig med goda fotomöjligheter är det som jag nog skulle efterfråga 
mest. 
Fotoupplevelsen är väldigt viktig. 
Naturupplevelsen. 
Men kringservicen är viktig. 
Orrspelet i sig, samt fotomöjligheterna är nog de viktigaste faktorerna. 
Håller mig till mina egna myrar. 
Själva spelet. 
Orrspelet i sig. Att lätt hitta en lokal då jag inte känner till någon i nuläget. 
Fotomöjligheter. 
Orrspelet. 
Naturupplevelsen i sig skulle locka mest men även orrspelet. 
Naturupplevelsen och orrspelet. 
 
Fråga nr 10. vad är längsta avståndet du skulle tänka dig att gå/åka skidor för att komma till 
ett orrspel? ange gärna i km eller hundra meter 
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”Beror alldeles på hur marken ser ut under orrspelet. Men helst går jag. Spelar ingen roll hur 
långt det är. 

Beroende på terräng på en halvblöt mosse går du inte många hundra meter möjligen 500 
meter. Om snö med skare kan man skida ut då kan det vara längre. 

Beror helt o hållet på hur kall natt det är. 

 
Fråga nr 11. Hur viktigt är det för dig att orrspelet du ska kolla på är ute i vildmarken och i fin 
omgivning långt från vägar eller annat som kan störa? 

 

”Är det naturupplevelse är det viktigt att inte höra bilar flyg, skogsmaskiner mm. Fotar jag så 
spelar det ingen roll. 
Såklart vill jag ha en upplevelse av vildmark men kan för lite om orrspel. Kan jag se ett med 
bra fotomöjligheter i trevlig miljö med 100 meters promenad istället för 15 km skidåkning 
finns inget mervärde för mig med den längre turen. Men om man samtidigt skall välja mellan 
att höra en motorväg i bakgrunden eller tystnad/natur så är det senare ett lätt val. 
Svårt att styra plats för spel, men oftast sker det ju i äldre skogar en bra bit från träbyggnad 
så risken att trafik osv ska påverka ser jag som liten. 
Inga bil ljud. 
Ganska viktigt, trafik ljud och annat buller förstör. 
 
Fråga nr 13. Hur nära skulle du vilja komma orrspelet för att du ska kunna ta bra bilder? ange 
gärna i meter 
 
” Eftersom jag har bra zoom så spelar det mindre roll. Jag har ett gömsle som är ihop-fällbart 
som man kan ställa ut det dagen innan och smyga dit i gryningen. Mycket praktiskt. 
Nära är att föredra men ska du dra ut oerfarna idioter så håll iaf minst 40 m så de inte 
skrämmer dem. Det är inte försvarbart att skrämma orrarna för att indriva pengar eller 
bilder. 
Jag har ingen fancy kamera så min möjlighet att dokumentera spelet är knapphändig. Kanske 
något som guiden skulle kunna erbjuda? Kunna köpa bild från det spel man bevittnat. 
Inte fotointresserad så mycket. 
Så nära det går utan att störa. 
Foto är inte det viktigaste utan själva upplevelsen. 
 
Fråga nr 15. Vill du sova över i ett gömsle natten innan du ska se ett orrspel eller vill du gå ut 
tidigt på morgonen någon timme innan orrspelet börjar? 
 
”Gå ut på kvällen är för mig ett måste. Risken att störa om man går ut på morgonen är stor. 
Dessutom svårt att gå ut på en mosse/myr när det är mörkt. 
Det går bra att sova över i gömslet, då får man lyssna på nattens ljud. 
Sova över. Lyssna på ugglor. 
Går bra vilket som. Om övernattning måste det ju finnas liggunderlag, sovsäck. 
Sova över annars omöjligt p.g.a. du skrämmer dom. Vill vakna av spelet. 
Är det ett bra ställe så kan jag tänka mig att sova över. 
Vill gå ut på morgonen. Vill helst inte sova över i gömsle. 
 
Fråga nr 17. Om du skulle vara intresserad av att gå på en orrspelsguidning. 
Hur mycket skulle du vara villig att betala för en orrspelsguidning där det ingår boende och 
helpension från kvällen före till dagen efter? 
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”Kan inte relatera till detta. Jag tycker inte att man ska profitera på modernatur genom att 
fylla skogen med turistbussar med folk som inte har en känsla för naturen. Läs respekten. 
Dom tror dom har respekt men det har dom inte. Och det beror inte på att dom är elaka eller 
dumma det beror på okunskap.  
Vet inte då jag aldrig använt mig av guide under mina 45 år på mossen. 
Vill hitta dom själv. 
Jag har varit på orrspel goda nog, jag skulle inte investera något i dagsläget. 
Inte ett öre 
Svårt att svara på. Beror på hur boendet ser ut och vad som ingår. Tycker att det verkar vara 
en trevlig idé, kan gärna tänka mig att bo i en stuga eller vandrarhem. 

 
Fråga nr 18. Skulle du vilja att en guide var med hela tiden eller skulle du vilja sitta själv i 
gömslet? 
 
”Själv. Men om jag var helt ovetande om allting borde det vara ett krav att guiden satt med så 
att rätt beteende gentemot det vilda kan garanteras. 
Jag tog med några sydeuropéer på ett spel för några år sedan, OBS kostnadsfritt! 4 man i ett 
litet gömsle ink mig själv. Jag vaktade dom och berättade exakt hur still dom skulle vara i 
tittgluggarna. Kamoflagevantar, Kamoflagemössor mm. Vi fick se orrar och en varg. Inga 
bilder dock. Hade vi suttit med 4 objektiv och viftat hade aldrig vargen visats sig. 
Ensam fler människor fler störningsmoment. 
Om de inte kan måste de ha guide. 
Helt ensam i gömslet, men gärna föredrag av kunnig person innan dess. 
Inte nödvändigtvis i gömslet en gärna genomgång vid gömslet samt föreläsning innan. 
Guiden är självklart med. 
Räcker med allmän information av guide för att sedan sitta själv i gömslet. 

 
 
Bilaga 3 
 
Enkät: Frågor om skogsvanor och orrspelsguidning. 

 
Först lite allmänna frågor för att få en bild av vilka som svarar på enkäten 
 
Vart kommer du ifrån? Om inte från Sverige ange gärna vilket land. * 

 
   
norra Sverige                        mellersta Sverige              södra Sverige  annat land 

 
 

 
Vart bor du? 

 
   
I en stad                        i en tätort                                  på landsbygden            

 
Kön? *            

 
   
man                        kvinna                                 annat     

 
 

26 

    

   

   



  

Ålder? * 
 
 

    
Under 20år                    20-29år                    30-44år             45-60år             över 60år 

 
 
 
Hur ofta är du ute i naturen/skogen längre än en timme åt gången? * 
 

    
dagligen                    varje vecka                   varje månad                  årligen                    
              
sällan eller aldrig      
 

 
 
Hur skulle du beskriva din skogsvana? *  

 
 

    
Ingen vana alls                   lite vana                                 känner att jag kan en del       
 
känner mig skogsvan och trygg i skogen    

 
 
 

Vet du vad ett orrspel är? * 
 

 
   
ja                      nej   

 
 
Har du sett ett orrspel? *     
 
                              

   
ja                      nej   
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Skulle du kunna tänka dig att gå på en guidad tur för att se orrspel? Ange gärna 
vad som skulle locka mest. Är det naturupplevelsen i sig? Själva orrspelet? Är 
fotomöjligheter en stor del? Skulle ev. kringservice vara viktigt? Eller annat. * 

 
   
ja                      nej   

 
 

 
Enkät: orrspelsguidning. 

 
 
Först lite allmänna frågor för att få en bild av vilka som svarar på enkäten 
 
Vart kommer du ifrån? Om inte från Sverige ange gärna vilket land. * 

 
   
norra Sverige                        mellersta Sverige              södra Sverige  annat land 

 
 

 
Vart bor du? 

 
   
I en stad                        i en tätort                                  på landsbygden            

 
Kön? *            
 

   
man                        kvinna                                 annat     

 
 

Ålder? *       
 
 

    
Under 20år                    20-29år                    30-44år             45-60år             över 60år 
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Hur ofta är du ute i naturen/skogen längre än en timme åt gången? * 

 
    
dagligen                    varje vecka                   varje månad                  årligen                    
              
sällan eller aldrig      
 

 
 
Hur skulle du beskriva din skogsvana? *  

 
 

    
Ingen vana alls                   lite vana                                 känner att jag kan en del       
 
känner mig skogsvan och trygg i skogen    

 
 
Vet du vad ett orrspel är? * 
 

 
   
ja                      nej   

 
 
Har du sett ett orrspel? *     
 
                              

   
ja                      nej   

 
Skulle du kunna tänka dig att gå på en guidad tur för att se orrspel? Ange gärna 
vad som skulle locka mest. Är det naturupplevelsen i sig? Själva orrspelet? Är 
fotomöjligheter en stor del? Skulle ev. kringservice vara viktigt? Eller annat. * 

 
  Ja                   nej               
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Följande frågor är frivilliga och är riktade till dig som är intresserad av att se 
orrspel och även att fota det. 
 
Vad är längsta avståndet du skulle tänka dig att gå/åka skidor för att komma till 
ett orrspel? Ange gärna i km eller hundra meter. 
 

 
 

 
Hur viktigt är det för dig att orrspelet du ska kolla på är ute i vildmarken och i 
fin omgivning långt från vägar eller annat som kan störa? 
 

 
   
viktigt                                                         ganska viktigt spelar ingen roll        

 

 
 

 
 
Är det viktigt för dig att det är många orrar som spelar? 
 

 
   
viktigt                                                         kul om det är många men är det ett par orrar är jag nöjd          
 
 jag är nöjd bara jag får se en orre    
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Hur nära orrspelet skulle du vilja komma för att du ska kunna ta bra bilder? 
Ange gärna i meter. 

 
 

 
 
Vad vill du att ett fotogömsle ska innehålla om du ska kolla på orrspel? 
 

 
 

 
 
Vill du sova över i ett gömsle natten innan du ska se ett orrspel eller vill du gå ut 
tidigt på morgonen någon timme innan orrspelet börjar? 
 

 
 

 
 
Har du några andra specifika önskemål för att kunna fota orrspelet så bra som 
möjligt? 
 

 

 
 
Om du skulle vara intresserad av att gå på en orrspelsguidning. 
Hur mycket skulle du vara villig att betala för en orrspelsguidning där det ingår 
boende och helpension från kvällen före till dagen efter? 
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Skulle du vilja att en guide var med hela tiden eller skulle du vilja sitta själv i 
gömslet? 
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