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Vitryggig hackspett i Sverige
– hot och möjligheter, idag och i framtiden
Så mycket krävs för att rädda arten i Sverige
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Vitryggig hackspett i sverige

Förord

Vi var väl åtta-nio ungdomar som hade skidat runt på isarna och inne i skogen hela natten. Sparvugglor, pärlugglor
och – bäst av allt – slagugglor hade vi hört över älven och
inne från skogarna. Nu var det gryning och det svåraste
återstod: att hitta en vitryggig hackspett. Vi hade pluggat in
lätet på fågelskivorna, läst beskrivningen av hur den ovanliga spettens trummande mot trädstammarna ska låta. Vi
var redo. Spänt lyssnande. Icke. Skidade en bit till. Lyssnade
– ingen rör sig! Tyst. Skida, lyssna, skida, lyssna. Men nej.
Det skulle dröja flera år innan jag fick höra en vitryggig
hackspett. Och äntligen, äntligen få se en. Det var svårt, men
jag hann! Den söta lilla mellanspetten, som utrotades några
år efter att jag började titta på fåglar, hann jag däremot inte
få se innan den dog ut i Sverige.
Nu, nästan 30 år efter skidturerna vid Färnebofjärden, är
den vitryggiga hackspetten ännu mer beklämmande ovanlig. Den är ännu inte helt försvunnen från landet, några få
spridda exemplar finns kvar, men rejäla förändringar krävs
om den ska överleva . För precis som mellanspetten – som
blev av med sin hemmiljö i de sydsvenska lövskogarna och
betesmarkerna – har den vitryggiga allvarliga problem med
att hitta lämpliga miljöer att leva i. Trots att vi känt till problemen så länge, har vi inte lyckats ge den vitryggiga hackspetten en framtid. Orsaken är skogsbrukets mål och metoder, där lövskogar och blandskogar har ersatts av
plantager med barrträd som ger bättre avkastning. De gamla
och döda träden saknas. Men hur mycket natur har vi råd
att avstå? Hur lite ursprungligt, vilt och vackert vill vi ha
kvar i vår värld? Hur många arter ska trängas undan?
Den vitryggiga hackspetten är akut hotad. Den riskerar
att dö ut i vårt land inom kort. De miljöer den lever i är också
hem för många andra. Där vitryggen lever trivs omkring
200 andra hotade arter, som heller inte klarar sig i andra
miljöer.

Skogsbrukets oförmåga att finna metoder som gör det
möjligt för den vitryggiga hackspetten – och hundratals
andra arter – att leva kvar i Sveriges skogar används ibland
som exempel på att näringens frivilliga åtaganden inte
fungerar för att klara målen för biologisk mångfald. Länge
har man konstaterat att vitryggarna blir färre, länge har
man vetat vad som behövs, men hotet i form av ett för intensivt skogsbruk har inte undanröjts. Men vi vet hur vitryggen kan räddas, var insatser kan göras för att lyckas så
det finns verkligen ingen anledning att ge upp!
I den här sammanställningen av kunskapsläget för vitryggig hackspett beskrivs vad som krävs för att vi inte ska
behöva skämmas över att ha utrotat ännu en hackspettsart
under min – och kanske din – livstid. Här berättar vi om
vitryggens livsstil, dess biologi och behov, och hur vitryggens framtid kan säkras. I Sverige har vi alla tagit på oss
detta ansvar i våra miljökvalitetsmål och genom olika internationella överenskommelser. Vi har inget val, det är inte
en fråga om att ha lust att rädda vitryggen. Det spelar ingen
roll om vissa anser att avkastningen från skogsbruket är
viktigare än hackspettar. Vitryggen ska räddas! Kommande
generationer ska ha bättre chanser att höra vitryggen trumma mot en ihålig trädstam i sumpskogen och ropa till
konkurrerande hanar på andra sidan ån i vårgryningen.
Naturens rikedom, vårt gemensamma biologiska arv, ska
bevaras för framtiden. För det har vi bestämt tillsammans.

Karin Åström,
vice ordförande Naturskyddsföreningen
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Sammanfattning

Den vitryggiga hackspetten hör till de mest hotade ryggradsdjuren i Sverige och har minskat drastiskt under de
senaste årtiondena. Endast fyra par försökte häcka under
2010, endast två av dessa fick ut ungar.
Riksdagen har antagit sexton miljökvalitetsmål. Två av
dessa – Levande skogar och Ett rikt djur- och växtliv – berör
direkt den vitryggiga hackspettens framtid. Enligt
miljömålen ska artens framtid säkras och våra skogar ska
skötas så att deras biologiska mångfald inte hotas. Idag saknas dock förutsättningar för vitryggens fortlevnad i vårt
land till följd av ett alltför intensivt skogsbruk. Miljömålen
kommer inte uppfyllas om inte omfattande förändringar
genomförs.
Naturskyddsföreningens sammanställning av kunskapsläget beträffande vitryggen och dess livsmiljöer visar att
det krävs omfattande skydd av de lövskogar och lövrika
barrskogar som vitryggen trivs i för att arten ska kunna
överleva. Omedelbart stopp för avverkningar av lämpliga
skogar krävs och en rad skogsområden behöver restaureras
för att återskapa miljöer där den vitryggiga hackspetten kan
leva. Dessa områden måste dessutom sammantaget ha en
placering i landskapet som gör spridning mellan lämpliga
områden möjlig.
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Naturskyddsföreningen konstaterar att frivilliga skyddsinsatser och avsättningar av skog inte säkerställt vitryggens framtid i landet. Trots ingående kunskaper om artens
miljökrav och ekologi sedan länge, är arten akut hotad av
skogsbruket idag. Utan radikala förändringar av skogsbruket och omfattande skydd av lämpliga skogsområden
kommer vitryggen inte finnas kvar i landet. Den vitryggiga
hackspetten – som åtföljs av närmare 200 andra hotade arter
som lever i samma miljöer – utrotas då från vårt land. Detta
vore en nationell skam och bryter mot Sveriges internationella åtaganden. Svenska insatser för att påverka andra
länder att bevara den biologiska mångfalden kan försvagas
genom att vår trovärdighet undergrävs. En av världens rikaste nationer är på väg att misslyckas med att bevara en
relativt stor, välstuderad och välkänd fågelart genom att låta
ekonomiska intressen gå före bevarandet av den biologiska
mångfalden. Detta är oacceptabelt och strider mot våra
gemensamma nationella mål.

Foto: Vitryggsprojektet.

Foto: Vitryggsprojektet.
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Övre: Lövsumpskog i Lettland.
Vänster: Aspurskog i västra Norge.
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Studiens avgränsning och syfte – Bakgrund

Naturskyddsföreningen har sammanställt forskning kring
den vitryggiga hackspettens situation och de krav arten har
på sin livsmiljö. Den vitryggiga hackspetten tillhör landets
mest studerade fågelarter. Flera studier och avhandlingar
finns från Sverige, Finland, Norge, Baltikum och Polen. I
denna rapport redovisas dessa fakta och föreningens slutsatser, samt en analys av möjligheterna att rädda den vitryggiga hackspetten i landet.
Den vitryggiga hackspetten hör till de mest hotade ryggradsdjuren i Sverige och har minskat drastiskt under de
senaste årtiondena. Från att ha varit spridd i 17 av landets
24 landskap och haft goda populationer i bl. a Värmland
och Hälsingland minskade populationen till ca 100 par i
mitten av 1970-talet. Idag finns det bara ett tiotal individer
kvar, spridda i olika delar av landet. Arten är klassad som
akut hotad (CR) på den svenska rödlistan (se bilaga 1) och
riskerar att helt försvinna inom de närmaste åren om inte
kraftfulla och omedelbara åtgärder vidtas.

Vitryggens ekologi och dagsläge
Vitryggen är en specialist, vilket innebär att den har specifika krav på sin livsmiljö. Den behöver stora arealer lövskogar med gamla träd och ett mycket stort inslag av död och
döende lövved. Fågeln lever främst larver av vedlevande
insekter, vilka i huvudsak lever i död och döende ved av
lövträd (Aulén 1988, Carlson & Stenberg 1995). Västra
Norge har en stark stam av vitryggig hackspett. Studier
därifrån visar att det på landskapsnivå finns mer än 10 procent lämplig naturtyp, biotop, bestående av gammal lövrik
skog.
Vitryggig hackspett tillhör taigans fåglar och i Sverige är
de viktigaste trädslagen för fågeln asp, björk, al och sälg. De
vanligaste biotoperna för vitryggig hackspett i Sverige är
lövskog i älvdalar och ravinlandskap, strandskogar, lövsumpskogar, svämskogar, bergbranter med lövskog, igenväxta ängs- och hagmarker, lövbrännor, brandfält och
blandskogar med stort inslag av lövträd. Generellt utgör
detta skogstyper med mycket rik biologisk mångfald.
Av avgörande betydelse för vitryggig hackspett är förekomsten av lämplig livsmiljö på landskapsnivå. Ju mer lövs6

kog i landskapet desto större chans för arten att hitta föda
och livsrum. I landskap med livskraftiga populationer, t ex
i Västnorge och Lettland, utgörs 30-40 procent av skogsarealen av lövskog. Från dessa områden kan konstateras att i
landskap med livskraftiga populationer består reviren oftast
av 100-150 ha mer eller mindre sammanhängande äldre
lövskog (minst 80 år). De viktigaste trädslagen är asp, björk
och al. Inslag av sälg är mycket positivt. Av central betydelse
är också skogsbeståndens solexponering och förekomsten
av död ved. Andel död lövved ligger ofta kring 20 skogskubikmeter/ha och inslaget av lövhögstubbar är ofta stort.
Andelen gran är ofta mycket låg, ca fem procent (men överstiger aldrig 25 procent), vilket har betydelse för att
lövträden ska bli solbelysta och därmed producera mer födoinsekter. Områden med stort inslag av bränd ved har en
mycket positiv inverkan, liksom översvämmad skog.
Finska studier visar att granar, genom att ge skugga i
skogen, minskar rikedomen på insekter och därmed födotillgången för hackspettarna. Rötade lövträd som ligger på
marken och skuggas av granar används inte för födosök av
vitryggar, till skillnad från liknande döda, fallna träd i
lövmiljöer. I ljusa, öppna revir klarar sig hackspettarna
också bättre från rovdjur som hökar, ugglor och mård eftersom dessa har lättare att gömma sig och lurpassa på sitt
byte bland granarna (Timo Laine skriftligt meddelande).
Från Norge finns en studie av häckningsrevir från fyra
olika trakter; Östlandet, Sörlandet, Vestlandet och MidtNorge (Stenberg & Stokke 2003). Studien visar att häckningsreviren utgörs av skog äldre än 50 år, ofta på produktiva
marker med hög avkastning av virke (hög bonitet). De studerade reviren utgjordes till nära 60 procent av lövdominerad
skog.
I samma norska studie framgår att andelen död och
döende ved är av central betydelse för arten. I Midt-Norge
hade häckningsområdena den högsta andelen döda träd
(105 st/ha) och döende träd (78 st/ha). På Sörlandet var
motsvarande siffror 183 döda träd/ha och 24 döende träd/
ha. Slutsatsen var att vitryggens livsmiljöer i Norge består
av större områden med hög andel med död och döende
lövträd. Träden behöver inte vara gamla och grova innan
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Båda bilderna: Lövsvämskogar vid nedre Dalälven.

de kan bli aktuella som födosubstrat, men det ska vara kontinuerlig tillgång på död och döende ved. I praktiken handlar det om tillgång på stora områden med liknande
kvaliteter (Stokke skriftligt meddelande).
Opublicerade men mycket omfattande data från den norska vitryggspopulationen (Stenberg) visar att:
• 250 könsmogna individer motsvarar ca 100 häckande par (d v s 80 procent av den könsmogna populationen utgörs av par och 20 procent utgörs av
ensamma individer)
• häckning ett genomsnittligt år sker i mellan två
tredjedelar och tre fjärdedelar av de tillgängliga
potentiella reviren, varför det
• för att uppnå ett visst antal årliga häckningar behövs i storleksordningen 1½ gånger så många
lämpliga revirområden.
Slutsatsen av detta blir att det kommer att krävas minst 225
färdigställda revir för att hysa en population på 250 könsmogna individer.
Hittills i år är 13 individer av vitryggiga hackspettar rapporterade från landet. Dessa är spridda i Värmland,
Uppland, Gästrikland, Västerbotten och Norrbotten. Vi
känner till två par i Värmland och ett par i Norrbotten.
Utöver dessa par finns det sju ensamma individer. År 2010
gick fyra par till häckning, men bara två par fick ungar,
medan två par misslyckades. Totalt fick de två paren minst
tre ungar förra året.

Paraplyart för artrika lövskogar

nationella rödlista uppräknas 4 127 rödlistade arter, av vilka
drygt 43 procent (1787 arter) har skogen som viktigaste
livsrum. I södra och mellersta Sverige återfinns många av
dessa i löv- och ädellövskogar. Orsaken till att situationen
för många skogslevande arter är så kritisk är i första hand
att det finns för lite biologiskt gammal skog, för lite död ved
och för lite gammal lövskog.
Vitryggig hackspett är en så kallad paraplyart, vilket innebär att i de miljöer där arten finns, lever även en mängd
andra arter som behöver samma typ av miljö. Den vitryggiga hackspettens lövskogar med asp, björk al och sälg är
viktiga livsmiljöer för mer än 200 rödlistade arter, vilket gör
vitryggen till en av landets viktigaste paraplyarter.
Vitryggen visar var värdefull skog finns. Det är därför
Naturskyddsföreningen har arbetat med vitryggig hackspett sedan 1990. Det har främst gällt inventeringar, kartering av värdefulla områden, stödutfodring samt utplantering
av fåglar samt påverkansarbete för att förändra skogsbruket.

Åtgärder för att rädda vitryggen
För att hjälpa den tynande svenska stammen av vitryggig
hackspett att överleva startade Naturskyddsföreningen i
mitten av 1990-talet ett avelsprojekt. Detta sker i samarbete
med Nordens Ark och idag finns elva avelspar på anläggningen. Dessa har på senare år börjat reproducera sig och
årligen släpps ungfåglar ut på lämpliga platser i landet.
Under innevarande år placerades 10 ungar ut vid nedre
Dalälven, i ett område där stora restaureringsåtgärder har
skett de senaste åren.

Trots att Sverige årligen satsar stora belopp på skydd av skog,
så fortsätter antalet hotade arter i skogen att öka. I 2010 års
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Hotbild och problem

Under 1900-talet senare hälft skedde en mycket kraftig minskning av vitryggens utredning och antal. Carlson och
Stenberg (1995) anger att utbredningsområdet minskade
med drygt 90 procent under 1900-talet och att tillbakagången har accelererat under de senaste 30–40 åren. Detta är
under samma period som skogsbrukets storskaliga trakthyggesbruk med barrmonokulturer kulminerat. 1984 uppskattades beståndet ha minskat till ca 50 par mot minst 100
par för perioden 1970–1982 (Aulén 1985). Minskningen har
därefter fortsatt och sedan 1990-talet har populationen varit
så liten att arten har riskerat att dö ut enbart på grund av
slumpmässiga faktorer som till exempel hårda vintrar.
Endast tack vare utplantering i Naturskyddsföreningens
regi och invandring av ett mindre antal fåglar från Ryssland
och Norge finns arten fortfarande kvar i landet.
Den kraftiga tillbakagången av vitryggig hackspett har
orsakats av en motsvarande kraftigt minskning av de biotoper som arten normalt lever i. Hackspettens miljökrav står
normalt i direkt konflikt med skogsbrukets önskemål om
virkesproduktion. Den primära orsaken till artens kraftiga
tillbakagång hänger således samman med det senaste århundradets intensiva skogsbruk samt bristen på naturliga
störningar som brand och översvämningar. Likaså är det
stora viltbetestrycket från främst älg och rådjur ett mycket
stort problem när det gäller föryngring av lövträd, inte
minst asp och sälg.
Den skogspolitik som gällt från början av 1990-talet, med
frivillighet och sektorsansvar som ledstjärna, har inte
fungerat i tillräcklig utsträckning. Frivilliga initiativ som
”Rikare skog”, naturvårdsutbildningar och certifiering har
inte kommit upp i den nivå som krävs för att nå målet med
miljömålet ”levande skogar”. De hotade arterna i skogen är
fortfarande alldeles för många och delmålet till 2010 i
miljömålet Levande skogar måste enligt tillgängligt vetenskapligt underlag snarast ersättas av ett betydligt högre mål.
Betydligt större areal skog behöver skyddas och därutöver
krävs ett väsentligt bättre hänsynstagande i skogsbruket.
Sverige har ett oförtjänt gott rykte, nationellt såväl som
internationellt, för att bedriva ett hållbart skogsbruk. Enligt
skogsindustrin är den svenska skogsbruksmodellen, som
8

innebär kalavverkning och återplantering av ett och samma
trädslag, ett föredöme, både ur produktions- och miljöhänseende. Skogsnäringen hävdar ofta att naturvården i skogen
är tillräcklig samt att det inte behövs mer skydd eller frivilliga avsättningar. Budskapet som näringen på senare tid har
målat upp är att det frivilliga och mödosamma bevarandearbete som pågår i landets naturskogar nästan når upp
till miljömålet Levande skogar.
Den vitryggiga hackspettens öde visar dock med all önskvärd tydlighet att detta inte stämmer. Trots att det i decennier varit känt att arten är på väg att utrotas i vårt land har
skogsnäringen inte klarat att skydda arten.
Naturskyddsföreningen har under många år visat att
många av de kvarvarande boreala naturskogarna med höga
biologiska värden i Sverige är akut hotade av avverkning.
Trots att vitryggen är en av de mest studerade arterna i landet och trots att frivilliga åtaganden skett under snart 30 år
står arten inför utrotning om inte en drastisk förändring
sker.
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Sveriges åtaganden för bevarandet
av vitryggig hackspett
Den nya överenskommelsen i japanska Nagoya förpliktar
Sverige att minska utdöendet av växter och djur fram till det
nya målåret 2020 (Konventionen om Biologisk mångfald).
Vitryggig hackspett är en akut hotad art i Sverige och minskar kraftigt i många europeiska länder. Snabba skyddsinsatser, främst i form av skydd av dess livsmiljöer, krävs för
att rädda arten.
Vitryggen är en bilaga 1-art enligt EU:s fågeldirektiv.
Detta innebär att arten kräver särskilda åtgärder för att
fortleva. Ytterligare 19 fågelarter i fågeldirektivet återfinns
i samma livsmiljöer som vitryggig hackspett. I habitatdirektivet (bilaga 2) finns en rad naturtyper som utgör livsmiljö för vitrygg, t ex älvnära (så kallade alluviala) skogar,
lövsumpskogar och västlig taiga. Dessutom återfinns flera
i direktivet listade arter av mossor och skalbaggar i samma
livsmiljöer som den vitryggiga hackspetten.
Lövskogar som skyddas för vitryggig hackspett är viktiga för att uppnå flera politiskt satta miljömål, däribland:
Levande skogar. Här ingår att arealen äldre lövrik skog
och areal mark föryngrad med lövskog ska öka. Delmålet
är överensstämmande med Miljövårdsberedningens
förslag i rapporten om skogsmark (SOU 1997:97).
Beredningen har haft regeringens uppdrag att redovisa
en samlad bedömning av omfattningen av skyddsbehovet i skogsmark för att kunna uppnå målet om en bevarad biologisk mångfald;
Myllrande våtmarker. Här ingår att mindre vattendrag
och småvatten med omgivande mark, strand- eller svämskogar, sumpskogar, alkärr ska bevaras;
Ett rikt växt- och djurliv. Enligt Artdatabanken förväntas drygt 200 andra rödlistade arter att påtagligt gynnas
av de åtgärder som krävs för att rädda vitryggig hack
spett.

Lilla bilden visar en Rävticka.
Den stora visar en Lunglav.
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Miljömålet om skydd av skog

År 1997 lät Miljövårdsberedningen två forskare uppskatta
hur mycket produktiv skogsmark nedanför fjällnära gränsen som skulle behöva undantas från skogsbruk för att bevara den biologiska mångfalden i vårt svenska skogslandskap
(SOU 1997:97). Deras bedömning blev att 10 % av landets
produktiva skogsareal nedan fjällnära gränsen skulle behöva undantas i någon långsiktig form (med en variation
mellan 8,4 % och 16 % för olika delar av landet). Viktigast
på kort sikt bedömde de var att skydda befintliga
skogsmiljöer med höga eller snabbt utvecklingsbara naturvärden, och arealen av dessa skattades till ca 900 000 ha
(4,2 % av skogsmarksarealen) utöver vad som redan var
skyddat.
Dessa bedömningar ligger till grund för riksdagens
miljömål om skydd av skog. I delmål 1 i miljökvalitetsmålet
Levande skogar har riksdagen angivit att behovet att skydda
ytterligare 900 000 ha produktiv skog med höga naturvärden ska klaras till 2010 genom att 400 000 ha skyddas
med statliga medel och skogsnäringen själv därtill avsätter
500 000 ha av sådan skog.
Forskarnas rekommendation om att först spara naturvärden som finns kvar och senare restaurera områden är i
allmänhet helt riktig. Dock är det även viktigt att komma
ihåg att för vissa starkt eller akut hotade arter är det lika
bråttom att restaurera livsmiljöer som att skydda befintliga
miljöer.
Inför den senaste fördjupade utvärderingen av
miljömålen lät Skogsstyrelsen göra en revidering av
Miljövårdsberedningens analys från 1997 (Skogsstyrelsens
Rapport 4:2010). Skogsstyrelsens förslag, som sedan också
blev Miljömålsrådets förslag, blev att arealen produktiv
skogsmark undantagen från skogsbruk år 2020 ska uppgå
till 1 600 000 ha formellt skydd och 1 000 000 ha frivilligt
bevarande, varav 900 000 ha formellt skydd och 800 000 ha
egna avsättningar nedanför gränsen för fjällnära skog.
Den höjning som detta innebär i förhållande till
2010-delmålet beror till största delen på behovet att skydda
de hittills kända skogliga värdekärnorna. I den delen är
Skogsstyrelsens och Miljömålsrådets förslag mycket väl
underbyggt.
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Därutöver motiveras 50 000 ha skog att skyddas för friluftsändamål eller för kulturhistoriska värden, och 100 000
ha motiveras av skyddsbehov enligt andra miljökvalitetsmål:
Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, samt
Ett rikt växt- och djurliv. För Myllrande våtmarker finns det
en väl underbyggd uppskattning av behovet, som är 40 000
ha. När det gäller skyddsbehovet för Levande sjöar och vattendrag respektive Ett rikt växt- och djurliv tycks dock inga
noggranna beräkningar ha gjorts. Naturskyddsföreningen
menar att för att rädda bland annat den vitryggiga hackspetten, några starkt hotade brandberoende arter samt den
hotade flodpärlmusslan behöver det, de närmaste 10 åren,
skyddas betydligt mer än 60 000 ha produktiv skog, främst
av typen utvecklingsmark. Det innebär att Miljömålsrådets
förslag är otillräckligt för att klara dessa akuta behov.
I Skogsstyrelsens underlagsrapport till Miljömålsrådet
diskuterades även möjligheten att addera 500 000 ha, för att
därigenom till 2020 komma upp i en skyddad areal som
bedömdes motsvara det långsiktiga skyddsbehovet.
Skogsstyrelsen kom dock fram till att det vore orealistiskt
att skydda så mycket så snabbt. Naturskyddsföreningen
anser det olyckligt att inte Skogsstyrelsen och Miljö
målsrådet övervägde någon mellanliggande ambitionsnivå,
t.ex. att addera 50 000 eller 100 000 ha till sitt förslag. Ett
sådant tillägg skulle betyda enormt mycket för möjligheten
att rädda några av våra mest hotade arter.

Vitryggig hackspett i sverige

Frivilliga åtaganden

Två av landets största skogsbolag, Bergvik Skog och
Sveaskog, har frivilligt avsatt stora arealer skog som skall
restaureras till att bli lövskogar med höga naturvärden.
Bergvik Skog har avsatt 100 stycken områden på vardera ca
100 ha i ett bälte från Dalsland i sydväst till Gävlebukten i
öster. Flest områden återfinns i Värmland och Dalarna,
vilka båda är historiskt viktiga områden för vitryggig hackspett. En skötselstrategi beskriver hur målbilden av ett bra
revir för vitryggig hackspett skall nås och viktiga metoder
är uthuggning av gran och skapande av död ved. Till idag
har majoriteten av dessa områden åtgärdats, men avsaknad
av död ved gör att det fortfarande är relativt få av områdena
som idag har höga värden för vitryggig hackspett. Dock är
detta den idag i särklass största frivilliga avsättningen av
lövrika skogar som finns i landet.

Sveaskog har använt en annan strategi och har istället
pekat ut större landskapsavsnitt som skall restaureras och
kallar dessa ekoparker. Dessa varierar i storlek från några
tusen ha till över 10 000 ha. Ekoparker där lövskogsvärden
skall prioriteras är bl a Hornsö i Småland, Färna i
Västmanland och Forsmark i Uppland. Utöver ekoparker
har samma bolag även pekat ut andra landskapsavsnitt som
så kallade naturvårdsskogar. I dessa drivs inget produktionsinriktat skogsbruk utan istället sköts skogarna för att skapa
naturvärden. Flera sådana områden är inriktade på att
skapa lövskogsvärden och återfinns inom vitryggiga hackspettens utbredningsområde i södra och mellersta delarna
av landet. Tanken att återskapa förutsättningar för flera par
vitryggiga hackspettar att finnas inom samma trakt anser
Naturskyddsföreningen vara mycket god.

Lämnade högstubbar av björk respektive ek, nedre Dalälven.
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Nationellt åtgärdsprogram för vitryggig hackspett

vår population isolerad skulle det istället krävas minst 1 000
individer för att säkra artens överlevnad inom denna tidsperiod. Det kortsiktiga målet bör sättas i relation till biologiska mångfaldskonventionens (CBD:s) mål år 2020.
Studien visar även vad som skulle krävas för att ge arten
en långsiktigt** gynnsam bevarandestatus, d v s att arten
finns i en livskraftig population. För att detta skall uppfyllas
krävs minst 1000 reproducerande individer, förutsatt att
populationen hänger ihop med större populationer i närliggande länder. Om den svenska populationen är isolerad
kommer det att krävas minst 2000 könsmogna individer (se
bilaga 1).

Vissa arter och biotoper är så hotade eller kräver så speciella åtgärder att det behövs särskilt riktade insatser. För
dessa upprättas nationella åtgärdsprogram. I juni 2005
antog Naturvårdsverket ett sådant för bevarandet av vitryggig hackspett och dess livsmiljöer. Dokumentet är vägledande men inte formellt bindande. Kostnaderna för de
föreslagna åtgärderna för åren 2005 till 2008 uppskattades
till ca 200 miljoner kr, varav ca 160 miljoner avsåg områdesskydd och ca 22 miljoner kr skötselåtgärder.

Utgångspunkten för analysen har varit:
• den befintliga sårbarhetsanalysen för arten
(Carlson & Stenberg 1995),
• hittills skyddad areal skog och lövskog i viktiga län
(Naturvårdsverket),
• vad ett vitryggsrevir behöver innehålla vad gäller
storlek, ålder, död ved mm. (Nationellt
Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett), samt
• vad som upplevs vara problem med hittillsvarande
bevarandearbete för arten.

Vår analys
Naturskyddsföreningen har studerat hur mycket lövskog
som kortsiktigt* behöver skyddas och återskapas för att den
vitryggiga hackspetten, och därmed en lång rad andra arter,
inte skall försvinna från Sverige. På kort sikt innebär det att
det skall finnas minst 250 reproducerande individer, förutsatt att det finns kontakt med livskraftiga populationer i
andra länder (här Finland och/eller Norge) (se bilaga 1). Är
*) med kortsiktigt menar vi till år 2020 (som är målåret för den nya konventionen om biologisk mångfald, antagen i Japan 2010).
**) med långsiktigt menar vi att ambitionen skall vara att nå målet till år 2050.

12

Vitryggig hackspett i sverige

Lövskogsinventering i Värmland och Uppland

Naturskyddsföreningen har sedan slutet av 1970-talet följt
den vitryggiga hackspettens minskning samt karterat lämpliga områden för arten. Det senare har resulterat i en rad så
kallade länsplaner för vitryggig hackspett som avgränsar
områden där arten funnits eller bedöms kunna finnas.
Sådana planer är framtagna för Dalsland, Värmland,
Örebro, Västmanland, Dalarna, Uppsala, Gävleborg,
Östergötland och Kalmar län av länsstyrelser eller skogsvårdsstyrelser i samråd med Naturskyddsföreningen. Flera
av dessa är nu mer än 10 år gamla och revideringar är nödvändiga. Nya län som blivit högintressanta de senaste åren
i och med inflöde av fåglar österifrån är Norr- respektive
Västerbotten. Två av de viktigaste regionerna för arten är
Värmland/Dalsland och Uppland.

Värmland
År 2003 publicerade Naturskyddsföreningen rapporten
Lövskogar med höga naturvärden i Värmland – lämpliga
miljöer för vitryggig hackspett. I denna rapport beskrivs
totalt 64 områden som Naturskyddsföreningen anser viktiga för artens framtida överlevnad i regionen. För varje
område gjordes en ingående landskapsanalys och arealer
preciserades för vad som ansågs vara bra biotoper idag
(kallades NO ”Naturvård Orörd”) samt vilka som kunde
bli bra efter restaurering (kallades NS ”Naturvård Skötsel”)
ofta i form av uthuggning av gran.
Totalt beräknades 10 480 ha av de kontrollerade områdena var tillräckligt bra (så kallade NO-bestånd) för att
passa vitryggig hackspett. Ytterligare 11 160 ha bedömdes
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Kvarstående lövskog efter att granar avverkats.

kunna bli intressanta livsmiljöer efter någon form av restaurering (så kallade NS-bestånd). Totalt bedömdes alltså
att drygt 21 500 ha hade goda framtidsutsikter som lövskogar viktiga för vitryggiga hackspettar. Merparten av dessa
områden återfinns på privatägd mark men relativt stor areal
återfinns även på bolagsmark.
Fram till år 2010 har totalt ca 11 450 ha skog skyddats i
Värmlands län (varav 10 690 ha klassas som produktiv
skog). Av den skyddade skogen utgörs ca 7057 ha av barrskog; 810 ha utgörs av lövblandad barrskog (mellan 30-50%
utgörs av lövträd); 670 ha utgörs av triviallövskog; 60 ha av
lövsumpskog samt 50 ha av triviallövskog med ädellövinslag. Av den totala arealen skyddad skog i Värmland utgörs
bara ca 7 % av bra lövskogsbiotop för vitryggiga hackspettar
(lövblandad barrskog ej medräknad då andelen barrträd i
dessa är för hög).
Av de 64 områden som Naturskyddsföreningen pekade
ut som viktiga i Värmland har endast delar av 16 stycken av
dessa skyddats som naturreservat. I flera av de övriga områdena har negativa ingrepp i områdena lett till klart
försämrade naturvärden. Total areal produktiv skogsareal
i de 16 skyddade objekten är 1 997 ha. Dock utgör de för
vitryggig hackspett viktiga skogstyperna (lövskog och lövsumpskog) endast 66,4 ha. Andel skog som efter restaurering kan bli intressant för arten (lövrik barrskog) utgörs av
122,4 ha. Totalt har alltså bara 189 ha (vilket endast motsvarar 2 % av de i Naturskyddsföreningens rapport föreslagna NO-områdena), någon form av lagligt skydd. Trots insatser har alltså inte skogsbruket eller naturvårdsarbetet i
Värmland förbättrat situationen för vitryggen.
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Uppland
Naturskyddsföreningen har under 2010 gjort en inventering
av lövrika områden i Uppland som överstiger den, för vitryggig hackspett, viktiga revir-arealen 100 ha (= 1 kvadratkilometer). Sammanlagt har 90 områden avgränsats, varav
majoriteten i norra delen av Uppsala län. Viktiga trakter är
nedre Dalälven, Tämnaren, Dannemora, Lövstabruk och
Forsmarksån. Totalt uppgår den totala arealen lövrik
produktiv skogsmark som vi tittat på till mer än 25 000 ha.
Relativt stor andel av detta återfinns på bolagsmark.
Fram till år 2010 har totalt ca 12 700 ha produktiv skog
skyddats i Uppsala län. Av denna areal är ca 7 595 ha barrskog. 2 431 ha utgörs av lövblandad barrskog (30-50% löv)
och 2 326 ha av triviallövskog. Av den totala arealen skyddad
skog i Uppland utgörs ca 18 % av bra lövskogsbiotop för
vitryggiga hackspettar (lövblandad barrskog ej medräknad
då andelen barrträd i dessa är för hög).
Av de 90 områdena som Naturskyddsföreningen pekat
ut i den nyligen genomförda inventeringen har delar av 20
områden skyddats som naturreservat eller nationalpark.
Total areal produktiv skogsareal i dessa 20 objekt är 2 670
ha. Men ser man till de skogstyper som är viktiga för vitrygg
blir siffran ca 970 ha och för skog som efter restaurering kan
bli intressant (lövrik barrskog) blir siffran ca 500 ha. Totalt
har alltså bara ca 1470 ha, vilket motsvarar knappt 6 % av
de av oss utpekade lövskogsområdena i landskapet, någon
form av lagligt skydd.

Vitryggig hackspett i sverige

Tillgång och behov

För att det skall finnas en chans att rädda vitryggig hackspett och de mycket artrika lövskogar den lever i från att
försvinna från Sverige, krävs det att 22 500 hektar (225
kvadratkilometer) lövskog skyddas inom en snar framtid.
De 22 500 hektaren skulle teoretiskt räcka till 150 revir, det
vill säga till de 250 könsmogna individerna fördelade på 100
häckande par och 50 individer (enligt tillgängliga populationsberäkningar från Norge). Främst bör detta ske i
Mellansverige, från Dalsland och Värmland till Uppland
och Gästrikland.

Idag finns det uppskattningsvis ca 10 revir i landet som
Naturskyddsföreningen anser vara tillräckligt stora och av
så hög kvalitet att de räcker för ett häckande par vitryggiga
hackspettar. Dessa återfinns utmed nedre Dalälven/Norra
Uppland (5), Centrala Värmland (3), Västerbotten (1),
Västmanland (1) och sydöstra Småland (2). Det är som synes
stor spridning mellan olika län och i dagsläget är det bara
Värmland och Uppland som kan uppvisa mer än ett tillräckligt bra område.

Gåsbergets naturreservat i Dalarna. Skogen har uppstått efter en brand för över 120 år sedan.
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Problem och hotbilder

Dagens nationella strategi för skydd av skog (antagen av
Naturvårdsverket) förutsätter att skogen som man vill ge
ett långsiktigt skydd till stor del (>70 procent) skall utgöras
av ”värdekärnor”. I strategin likställs värdekärnor i stort
sett med de av Skogsstyrelsen identifierade nyckelbiotoper,
och i vissa fall dito naturvärdesobjekt. De gamla lövskogar
som vitryggen och en mängd andra hotade lövskogsarter
behöver är idag ofta alldeles för små. Däremot finns stora
arealer ung lövskog i landskapet. För att erhålla tillräckligt
stora arealer för ett häckande par vitryggiga hackspettar
behöver arealen uppgå till minst 100 ha (= 1 kvadratkilometer). Om detta skall möjliggöras så behöver även ung lövskog kunna skyddas.
Naturskyddsföreningen vill att lövskog som kan betraktas som värdekärna eller ingå i framtida värdekärna för
vitryggig hackspett skall ingå i den nationella strategins
definition på värdekärna. I annat fall så kommer det att vara
omöjligt att säkerställa vitryggsrevir och därmed blir det
omöjligt att säkra ens de mest akut hotade områdena inom
ramen för det nya åtgärdsprogrammet för arten.
De senaste årens höjda virkespriser har också inneburit
att avverkningstakten i skogarna har ökat. Det har också
uppstått ett ökat tryck på yngre lövskogar pga. ökat uttag av
flis till biobränsle.
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De höga ambitionerna för skydd av lövrika skogar som
är värdefulla för vitryggig hackspett försvåras av praxis och
riktlinjer för områdesskydd som myndigheterna
(Skogsstyrelsen och länsstyrelserna) har att efterleva. Enbart
s.k. skogliga värdekärnor ska prioriteras för skydd förutom
en liten andel s.k. utvecklingsmark som kan ingå i naturreservat. Detta medför problem eftersom:
* värdekärnor för vitrygg är inte alltid samma sak som
värdekärne-begreppet generellt.
* ett par av vitryggig hackspett behöver en lövskogsareal
på c:a 100 ha för att häcka. En så stor skyddad areal är
omöjlig att uppnå med dagens riktlinjer eller praxis. I naturen är det idag dessutom nästan omöjligt att hitta 100 ha
tillräckligt gammal lövskog för arten.
Dalsland, som också kommer att vara ett viktigt landskap i räddningsarbetet med vitryggig hackspett och övriga
lövskogsvärden ingår i försöksverksamheten för det s.k.
”kometprogrammet”. Här kommer myndigheterna inte ta
några nya egna initiativ till områdesskydd, i enlighet med
riktlinjerna för kometprogrammet. Inga av de nödvändiga
initiativ för att skydda värdefulla lövskogar för vitryggig
hackspett kommer här att kunna genomföras och en väsentlig del av åtgärdsprogrammet för arten därmed att haverera.

Vitryggig hackspett i sverige

Slutsatser

Det är bra att Sverige nu närmar sig 2010-delmålet, men det
återstår allvarliga problem för den biologiska mångfalden i
skogen. Ett problem är att det fortfarande avverkas värdefulla nyckelbiotoper, vilket visar att skogsnäringen inte tar
tillräckligt ansvar för att bevara sådana som inte ryms i
statens del av delmålet. Ett annat och lika allvarligt problem
är att det inte skyddas tillräckligt med utvecklingsmarker
som behövs för att rädda akut hotade arter. Den generella
hänsynen är också otillräcklig och avverkningarna når i 30
% av fallen inte ens upp till lagens lägsta krav (enligt
Skogsstyrelsens polytaxmätningar).
För att det skall finnas en chans att rädda vitryggig hackspett i Sverige krävs det att minst 22 500 hektar (225
kvadratkilometer) lövskog skyddas inom en snar framtid.
Denna areal skulle teoretiskt räcka till 150 revir. Främst bör
skyddet och restaureringarna ske i Dalsland, Värmland,
Uppland och Gästrikland. För att erhålla tillräckligt stora
arealer lövskog bör även yngre bestånd kunna ingå i skyddet.

För att räddningsarbetet ska nå framgång finns det flera
hinder på vägen som brådskande behöver åtgärdas. Det
handlar bland annat om att en värdekärna för vitrygg inte
bedöms som ”skogsbiologisk värdekärna” enligt strategin
för skydd av skog, varför myndigheternas praxis tillåter inte
skydd av lämpliga vitryggbiotoper; behov av skydd för arten
med åtgärdsprogram harmoniserar inte med strategin för
skydd av skog; att det nationella åtgärdsprogrammet inte
har någon juridisk status; länsstyrelser kan själva välja att
inte jobba med bevarande av lövskogar viktiga för vitrygg;
i så kallade KOMET-områden (t ex Dalsland) kan myndigheterna inte initiera områdesskydd vilket i praktiken
omöjliggör skydd för de områden som pekas ut som högprioriterade i det nationella åtgärdsprogrammet för arten;
utvecklingsmarker prioriteras inte i nuvarande områdesskydd; många berörda skötselplaner i naturreservat
viktiga för vitryggig hackspett tillåter inte de bevarandeåtgärder som anses nödvändiga för artens fortlevnad.

Framtida vitryggskog.

Restaurerad lövskog där gran avverkats.
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Foto: Vitryggsprojektet

Vad krävs?

Vitryggig hackspett hona.

Den vitryggiga hackspetten ska räddas kvar i Sverige. Detta
är beslutat av Sveriges riksdag i de miljökvalitetsmål som
antagits samt genom de internationella överenskommelser
om bevarande av biologisk mångfald som Sverige ingått.
Den vitryggiga hackspettens livsmiljöer i Sverige är också
nödvändiga för att en mycket lång rad andra krävande och
hotade arter ska kunna garanteras en framtid i landet.
Överenskommelsen i Nagoya 2010, om skydd av minst 17
procent av landarealen till 2020, omfattar även vitryggens
livsmiljöer, vilka idag är reducerade till en spillra av sin tidigare utbredning.
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Naturskyddsföreningen anser att minst 20 procent av
den produktiva skogsmarken måste skyddas för att den
biologiska mångfalden ska klaras långsiktigt. Detta inkluderar de löv- och blandskogar som den vitryggiga hackspetten är beroende av. Att skydda skog kommer dock inte
räcka: den storskaliga omvandlingen av södra och mellersta Sveriges lövskogar har lett till att tillräckliga arealer idag
saknas för vitryggen. Av den anledningen krävs omfattande
restaurering av de livsmiljöer som den vitryggiga hackspetten och dess följearter kräver.

Vitryggig hackspett i sverige

Naturskyddsföreningen menar därför att:
1) För att rädda vitryggig hackspett, och flera andra akut
eller starkt hotade arter, måste både skogar med höga
naturvärden och unga utvecklingsbara skogar inkluderas i skyddsarbetet. Skydd av unga lövskogar måste utökas omgående, utan att de fåtaliga äldre skogarna med
höga naturvärden förloras. Detta kräver ökade satsningar och en ändrad praxis hos Naturvårdsverket och
Skogsstyrelsen.
2) Åtminstone 50 000 ha utvecklingsmarker för hotade
arter, bland annat lövskogar viktiga för vitryggig hackspett, behöver skyddas snarast.
3) Minst 20 000 hektar lövskog måste skyddas i främst
Västra Götalands, Värmlands och Uppsala län för att
vitryggig hackspett inte ska vara en hotad art år 2020.
4) Regeringen bör tydliggöra att skötsel av vissa naturmiljöer behöver prioriteras. Naturvårdsverkets kommande strategi för skötsel av skyddad skog behöver säkerställa att vissa skyddade skogar kan skötas så att de på
bästa sätt bidrar till bevarande av biologisk mångfald i
landskapet.
5) Skogsstyrelsen behöver arbeta mer med skydd och rådgivning kring lövskog och andra skogstyper som är underrepresenterade i skyddade områden.

6) Anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket, anslagspost 2, i
statsbudgeten för areella näringar, som används till bland
annat biotopskydd och naturvårdsavtal, behöver 2012
förstärkas mycket kraftigt för att stärka Skogsstyrelsens
arbete med skydd och naturvårdande skötsel av skogsmark. Kommande år bör dessa medel förstärkas ytterligare i den takt som behövs för att nå miljömålen.
7) Anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur i statsbudgeten
för miljöpolitikens område, som används till bland annat
åtgärdsprogram för hotade arter och till skötsel av naturreservat, behöver förstärkas. Regeringen bör ange att
denna förstärkning avser dels arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter, dels förbättrad biotopvård i skyddade områden. Kommande år bör även dessa medel
förstärkas ytterligare i den takt som behövs för att nå
miljömålen.
8) Anslaget 1:16, Skydd av värdefull natur, i miljöbudgeten
behöver – parallellt med ovanstående satsningar – omedelbart förstärkas för att kompensera för de kostnadsökningar som orsakats av förändringarna i expropriationslagen. Anslaget måste snarast dessutom höjas kraftigt för
att uppfyllelse av såväl miljökvalitetsmålen som överenskommelsen från Nagoya ska kunna uppfyllas.
9) Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen bör få i uppdrag att
träffa överenskommelser med bolag och andra markägare
avseende bevarande av ytterligare minst 25 000 ha lövskog i Mellansverige, främst i Värmland och Uppsala län.
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Bilaga 1 – Gynnsam bevarande status

Gynnsam bevarandestatus (på engelska ”Favourable
Conservation Status”) är ett EU-rättsligt begrepp, d.v.s. ett
begrepp som skapats inom EU:s lagstiftning. Begreppet
finns i habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEC), ett EUdirektiv som har stor betydelse för naturvårdsarbetet inom
EU:s medlemsländer. Eftersom medlemsländerna är skyldiga att införa regler som motsvarar direktivets krav, så har
begreppet nu även stor betydelse i svensk lagstiftning.
Begreppet gynnsam bevarandestatus kan dels avse en
typ av naturmiljö, dels en art eller population av en
art. Begreppets innebörd för arter och deras populationer definieras i habitatdirektivets artikel 1i:
i) en arts bevarandestatus: summan av de faktorer som
påverkar den berörda arten och som på lång sikt kan
påverka den naturliga utbredningen och mängden hos
dess populationer inom det territorium som anges i
artikel 2.
Bevarandestatusen anses ”gynnsam” när:
- uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en
livskraftig del av sin livsmiljö, och
- artens naturliga utbredningsområde varken minskar
eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig
framtid, och
- det finns, och sannolikt kommer att fortsätta att finnas, en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer skall bibehållas på lång sikt.
Gynnsam bevarandestatus inrymmer alltså tre komponenter, som alla tre måste vara gynnsamma för att artens/
populationens bevarandestatus ska vara gynnsam:
• artens populationsstatus är gynnsam, och
• utbredningen av artens population är gynnsam, och
• utbredningen av artens livsmiljö är gynnsam.
Definitionens första strecksats visar att det juridiska begreppet gynnsam bevarandestatus har en tydlig koppling
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till det naturvetenskapliga begreppet livskraftig population:
att populationen är livskraftig är en nödvändig, men inte
tillräcklig, förutsättning för att bevarandestatusen ska vara
gynnsam. Det är också tydligt i definitionen att ett långsiktigt tidsperspektiv ska beaktas. Det är alltså inte tillräckligt
att en population är kortsiktigt livskraftig.
Internationella naturvårdsunionen, IUCN, är en sammanslutning av ett stort antal länder, myndigheter och organisationer. IUCN arbetar bl.a. med att klassificera hur
hotade olika arters globala populationer är. Inom Sverige
arbetar ArtDatabanken enligt samma principer med att
klassificera hur hotade de svenska populationerna av olika
arter är.
Globalt klassificeras bedömda arter, för vilka det finns
tillräcklig kunskap för att göra en klassificering, i följande
hotkategorier:
Utdöd (EX – Extinct),
Utdöd i vilt tillstånd (EW – Extinct in the Wild),
Akut hotad (CR – Critically Endangered),
Starkt hotad (EN – Endangered),
Sårbar (VU – Vulnerable),
Nära hotad (NT – Near Threatened) och
Livskraftig (LC – Least Concern).
Per definition är det arter i kategorierna EX, EW, CR, EN
och VU som klass som hotade (alltså ej NT = Nära hotad).
Gränsen mellan ”sårbara” VU och ”nära hotade” NT går vid
250 könsmogna individer, förutsatt kontakt med en livskraftig population i något grannland. Om populationen i ett
land är isolerad krävs det minst 1000 könsmogna individer
inom landet.
Det långsiktiga målet att säkra framtiden för vitryggig
hackspett i Sverige innebär alltså att arten kan nedgraderas
från att vara ”sårbar” VU till ”Nära hotad” NT. Detta i sin
tur betyder att det skall finnas > 1000 reproducerande individer inom ett sammanhängande utbredningsområde.
Finns inget utbyte med omkringliggande livskraftiga populationer krävs > 2000 reproducerande individer.
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Bilaga 2 – Definition

Miljökvalitetsmål enligt riksdagen
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en
generation.
Precisering enligt prop. 2009/10:155
Miljökvalitetsmålet Levande skogar innebär bland annat
att:
skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga bevaras,
skogsekosystemets naturliga funktioner och processer
upprätthålls,
naturlig föryngring används på för metoden lämpliga
marker,
skogarnas naturliga hydrologi värnas,
brändernas påverkan på skogarna bibehålls,
skötselkrävande skogar med höga natur- och kulturmiljövärden vårdas så att värdena bevaras och förstärks,
skogar med hög grad av olikåldrighet och stor variation
i trädslagssammansättning värnas,
kulturminnen och kulturmiljöer värnas,
skogens betydelse för upplevelser och friluftsliv tas till
vara,
hotade arter och naturtyper skyddas,
inhemska växt- och djurarter fortlever under naturliga
betingelser och i livskraftiga bestånd,
hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler
inom sina naturliga utbredningsområden så att livskraftiga populationer säkras, och
främmande arter och genetiskt modifierade organismer
som kan hota den biologiska mångfalden inte introduceras.
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Bilaga 3 – Ordlista

Biotop Ekologiskt enhetligt område; Landskapstyp.

Lövsumpskog Lövträdsdominerade skogar på blöt och fuktig mark.

Skoglig värdekärna Skogliga värdekärnor är områden med
en dokumenterad förekomst av för naturtypen påtagligt
många rödlistade arter, signalarter och andra skyddsvärda
arter, eller område där inga eller endast enstaka rödlistade
arter påträffats men där en påtaglig förekomst av äldre och/
eller grova träd, lövträd och död ved samt signalarter och
andra skyddsvärda arter motiverar klassificering som
värdekärna” enligt Naturvårdsverkets vägledning från 2003.

Lövbränna Lövskog uppkommen efter brand. Förr ett mycket vanligt inslag i nordliga skogar. Idag en försvinnande
skogstyp.

Utvecklingsmark Ett område som inte hyser höga naturvärden idag men som skulle kunna komma att utveckla det
vid rätt skötsel och/eller restaurering.

Åtgärdsprogram för hotade arter Specificerade program
för hotade arter som har behov av riktade åtgärder. Ingår
som viktiga delar i riksdagens beslutade miljökvalitetsmål.

Paraplyart En art vars bevarande gör det sannolikt att
andra arter också bevaras. Paraplyarter kan ses som verktyg
som kan underlätta naturvårdsarbetet: klarar man paraplyarten så klarar man med största sannolikhet även de andra
arterna som är knutna till samma livsmiljö.

Taiga Norra halvklotets barrdominerade skogar. Inslaget
av lövträd kan ibland vara stort. Bränder präglade förr i hög
grad dessa nordliga skogar.

Avelspopulation En grupp individer av en art som ingår i
avelsarbete, vilket (i detta fallet) syftar till att producera
ungar som kan släppas ut i det vilda.
Överenskommelsen i Nagoya Förenta nationernas över
enskommelse om mål för bevarande av biologisk mångfald,
vilket resulterade i en ny kovention.
Bilaga 1-art En art som finns upptagen i EU:s fågeldirektivs
(Special Protection Areas) annex 1, inom EU:s lagstiftning.
Fågeldirektivet Ett EU-direktiv (”EU-lagar”) från 1979 med
särskilda regler för skydd av fåglar.
Habitat-direktivet Ett EU-direktiv från 1992 om bevarande
av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Detta är en komplettering till fågeldirektivet genom att man här behandlar
flera av övriga artgrupper samt naturtyper av olika slag.
Västlig taiga Den del av norra halvklotets skogar som återfinns i Fennoskandien. Det är en term framkallad av det
europeiska nätverket Natura 2000 och inbegriper naturliga,
gamla skogar i Sverige och Finland.
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Svämskog Skog som regelbundet svämmas över av intilliggande vattendrag, oftast en stor å eller älv. Ofta lövrika skogar.

Vitryggig hackspett i sverige

Referenser

Angelstam, P & Andersson, L. 1997. I vilken omfattning behöver areralen skyddad skog utökas för att biologisk mångfald
skall bevaras? SOU 1997:98, bilaga 4.
Miljövårdsberedningen 1997: Skydd av skogsmark. Behov och kostnader. SOU 1997:97.
Skogsstyrelsen 2010, Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald – en uppföljning av 1997 års regionala
bristanalys, och om behovet av samverkan mellan aktörer. Rapport 4.
Svenska Naturskyddsföreningen 2004: Lövtrakter med höga naturvärden i Värmland. Stockholm.
Aulén, G. 1985. Den vitryggiga hackspetten, kommer den att överleva? Vår fågelvärld 44:95-105.
Aulén, G. 1988. Ecology and distribution history of the White-backed woodpecker Dendrocopos leucotos in Sweden. –
Report 14. Swedish university of agricultural sciences, department of wildlife ecology.
Carlson, A. & Stenberg, I. 1995. Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos). Biotopval och sårbarhetsanalys. Institutionen
för viltekologi. Rapport 27. Uppsala.
Stenberg, I. & Stokke, P.-K. 2003. Kvitryggspettens habitatval i Noreg. Norsk Ornitologisk forening, Rapport 2-2003.
Mild, K. & Stighäll, K. 2005. Åtgärdsprogram för bevarande av vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) och dess livsmiljöer. Naturvårdsverket, rapport 5486.
Roberge, J.-M. 2006. Umbrella species as a conservation planning tool. Faculty of Natural resources and agricultural sciencis.

23

Den vitryggiga hackspetten hör till de mest hotade arterna i Sverige och har minskat drastiskt under de
senaste årtiondena. Från att ha funnits i nästan hela landet så finns det år 2011 endast ett dussin individer,
varav tre häckande par.
Riksdagen har antagit sexton miljökvalitetsmål. Två av dessa – Levande skogar och Ett rikt djur- och
växtliv – berör direkt den vitryggiga hackspettens framtid. Enligt miljömålen ska artens framtid säkras och
våra skogar ska skötas så att deras biologiska mångfald inte hotas. Idag saknas dock förutsättningar för
vitryggens fortlevnad i vårt land till följd av ett alltför intensivt skogsbruk. Miljömålen kommer inte uppfyllas
om inte omfattande förändringar genomförs.
Naturskyddsföreningen konstaterar att frivilliga skyddsinsatser och avsättningar av skog inte säkerställt
vitryggens framtid i landet. Trots ingående kunskaper om artens miljökrav och ekologi sedan länge, är arten
akut hotad av skogsbruket idag. Utan radikala förändringar av skogsbruket och omfattande skydd av
lämpliga skogsområden kommer vitryggen inte finnas kvar i landet. Den vitryggiga hackspetten – som åtföljs
av närmare 200 andra hotade arter som lever i samma miljöer – utrotas då från vårt land. Svenska insatser
för att påverka andra länder att bevara den biologiska mångfalden kan försvagas genom att vår trovärdighet
då undergrävs.
I denna rapport sammanställer Naturskyddsföreningen vad som krävs för att arten ska kunna överleva
i landet. Det kommer att krävas omfattande skydd av lövskogar och restaurering för att återskapa miljöer
där den vitryggiga hackspetten kan leva.
En av världens rikaste nationer är på väg att misslyckas med att bevara en välkänd fågelart genom att låta
ekonomiska intressen gå före bevarandet av den biologiska mångfalden. Detta är oacceptabelt och strider
mot våra gemensamma nationella mål.

Naturskyddsföreningen är en politiskt obunden ideell
miljöorganisation med kraft att förändra Vi sprider
kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt
påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som
internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste
miljömärkning, Bra Miljöval.
2009 fyller vi 100 år. Förutsättningarna för vårt arbete
har förändrats men efter hundra år av envist arbete är
kärleken till naturen och viljan att förändra den samma.
Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli
företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se
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