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Fastställelse, giltighet och
omprövning
Naturvårdsverket beslutade 2005-06-02 enligt avdelningsprotokoll N71/05 att fastställa
åtgärdsprogrammet för Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) och dess
livsmiljöer. Programmet har upprättats av Krister Mild (Naturvårdsverket) och
Kristoffer Stighäll (Svenska Naturskyddsföreningen) och gäller under åren 2005–2008,
varefter det omprövas (se även kap 14). Om behov uppstår kan åtgärdsprogrammet
omprövas tidigare. Åtgärdsprogrammet finns i ärendeakten och kommer att vara
tillgängligt via Naturvårdsverkets webbplats.
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Förord
Åtgärdsprogrammet för bevarande av vitryggig hackspett och dess livsmiljöer har
fastställts av Naturvårdsverket och är vägledande för berörda myndigheter och andra
aktörers samordnade insatser för artens bevarande under åren 2005–2008.
Länsstyrelsen i Värmlands län – i samråd med berörda aktörer – verkar i och med sitt
koordineringsansvar för att åtgärdsprogrammet genomförs på ett tillfredsställande sätt
och att det utvärderas och omprövas. Hösten 2008 bör ett reviderat åtgärdsprogram för
åren 2009–2013 finnas framtaget.
Naturvårdsverket har i flera sammanhang, bl.a. i handlingsprogrammet ”Hotade
arter” (1990) och ”Aktionsplan för biologisk mångfald” (1995), framhållit vikten av att
utarbeta och genomföra åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper. Att ta fram och
genomföra åtgärdsprogram för de hotade arter och biotoper som har behov av riktade
åtgärder utgör även explicita delmål i de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen
(prop. 2000/01:130 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier).
Åtgärdsprogrammen är också centrala inom miljöarbetet med att hejda förlusten av
biologisk mångfald senast år 2010 – en målsättning som lades fast vid EU-toppmötet i
Göteborg 2001 och världstoppmötet i Johannesburg 2002.
Åtgärdsprogram tas fram för arter eller biotoper som inte kan bevaras genom
generella naturvårdsåtgärder utan är i behov av specifika insatser för sin överlevnad. I
ett åtgärdsprogram redovisas bl.a. artens/biotopens status, biologi och ekologi,
utbredning, hotfaktorer, behov av åtgärder för artens/biotopens bevarande och
bedömda kostnader för åtgärdernas genomförande.
Åtgärdsprogrammen är vägledande – inte formellt bindande dokument – för berörda
aktörers samordnade insatser för artens bevarande. Åtgärderna behöver samordnas för
att bl.a. effektivisera bevarandearbetet, underlätta uppföljning/utvärdering och
kunskapsöverföring, öka kostnadseffektiviteten och möjliggöra lokal förankring hos
markägare och allmänhet. Förankringen av åtgärderna sker genom samråd och en
remissprocess där myndigheter, experter, kommuner, skogsbolag och
intresseorganisationer har möjlighet att bidra till utformandet. I detta åtgärdsprogram
har remissynpunkter erhållits från Skogsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelserna i Västra
Götaland, Värmland-Örebro, Mälardalen samt Dalarna-Gävleborg, Länsstyrelserna i
Kalmar, Västra Götalands, Värmlands, Uppsala, Västmanlands, Gävleborgs samt
Dalarnas län, Upplandsstiftelsen, ArtDatabanken, Bergvik Skog, Stora Enso, Sveaskog,
Södra Skog, Centrum för Biologisk Mångfald, Svenska Naturskyddsföreningen,
Sveriges Ornitologiska Förening, Nordens Ark, Göteborgs Universitet, samt ett stort
antal privatpersoner och markägare. Naturvårdsverket tackar alla som bidragit i
processen.
Programmet har upprättats av Krister Mild, Naturvårdsverket och Kristoffer Stighäll,
Svenska Naturskyddsföreningens Projekt Vitryggig hackspett. Naturvårdsverket
ansvarar för det slutgiltiga innehållet i programmet och tackar härmed alla som på
olika sätt bidragit till text och illustrationer.
Stockholm i juni 2005
Björn Risinger
Direktör Naturresursavdelningen
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Sammanfattning
Vitryggig hackspett hör till de mest hotade ryggradsdjuren i Sverige och har minskat
drastiskt under de senaste årtiondena. Arten är rödlistad som akut hotad (CR) och
riskerar att helt försvinna som svensk häckfågel inom de närmaste åren om inte
kraftfulla och omedelbara åtgärder sätts in. Tidigare har arten förekommit i stora delar
av landet med undantag av fjällkedjan, slättbygderna och de sydliga ädellövskogarna.
Idag är färre än en handfull häckande par kända från Värmland och Dalsland.
Därutöver finns ett mindre antal ensamma fåglar spridda i lämpliga miljöer i olika
delar av landet.
Vitryggig hackspett är ett av våra mest specialiserade ryggradsdjur med krav på
omfattande arealer lövträdsrika livsmiljöer med äldre lövträd och ett mycket stort
inslag av död och döende lövved. Den kraftiga tillbakagången av arten har orsakats av
en motsvarande kraftigt minskning av lövträdsrika skogsmiljöer med en hög andel död
och döende ved. Den primära orsaken till artens snabba tillbakagång hänger således
samman med det senaste århundradets storskaliga förändringar av skogslandskapet,
huvudsakligen som en följd av hur skogsbruket bedrivits. Artens krav på livsmiljöerna
står normalt i konflikt med skogsbrukets krav på lönsamma produktionsbestånd av
barrträd.
Vitryggig hackspett är en av de främsta indikatorarterna för artrika blandlövskogar,
lövträdsrika barrskogar och lövskogsmiljöer med fr.a. asp, björk och al i Nordeuropas
boreonemorala och boreala barrskogsbälte. En rad undersökningar har visat på
sambandet mellan häckande vitryggig hackspett och förekomsten av hotade arter.
Åtgärdsprogrammet för bevarande av vitryggig hackspett är därför inte enbart ett
åtgärdsprogram för denna art utan också ett sätt att skydda en lång rad andra hotade
arter med liknande utbredning och krav på livsmiljöerna. De skogstyper som omfattas
är bl.a. lövträdsrika naturskogar, lövsumpskogar, lövsvämskogar, lövträdsrika
bergsbranter, lövskog i älvdalar, ravinlandskap och längs sjöstränder, sekundära
lövskogar på igenväxande kulturmarker, lövbrännor samt brandfält. Förutom vitryggig
hackspett beräknas drygt 200 rödlistade arter i dessa boreala och boreonemorala
lövskogsmiljöer gynnas påtagligt av programmets åtgärder – huvudsakligen olika arter
lavar, mossor, svampar, skalbaggar och andra fåglar – beroende av stående död lövved
samt äldre lövträd av främst asp, sälg, björk och al.
Åtgärdsprogrammet är en del av arbetet för att nå miljökvalitetsmålet Levande
skogar. Det ingår också i naturvårdsmyndigheternas satsning på skydd och skötsel av
lövskogsmiljöer. Det är dessutom en del av Sveriges åtaganden i EU:s miljöarbete,
bl.a. genom Fågeldirektivet, Art- och habitatdirektivet samt Natura 2000.
Åtgärder
Under programperioden år 2005–2008 omfattar åtgärdsförslagen särskilt värdefulla
trakter i Värmland, Dalsland, nedre Dalälvsområdet och Småland. Inför kommande
programperioder behöver nya trakter i befintliga regioner, och senare även nya
regioner, prioriteras.
x Områdesskydd av artens kvarvarande värdekärnor genom bildande av
naturreservat och biotopskydd samt upprättande av naturvårdsavtal.
x Skötsel och restaurering av biotoper med höga till måttliga nutidsvärden, bl.a.
genom att öka lövandelarna och förlänga lövskogsfasen genom uthuggning av
gran, samt skapande av död lövved genom ringbarkning och högkapning.
x Nyskapande av lövträdsrika miljöer, exempelvis att genom
naturvårdsbränningar skapa död ved och på längre sikt lövbrännor.
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Oplanterade hyggen med god lövföryngring får också utvecklas till
lövdominerade bestånd.
Frivilligt skydd och skötsel av lämpliga områden för arten. Exempelvis har
Bergvik Skog avsatt drygt 10 000 ha skog där naturvärdena genom skötsel
skall optimeras för arten. Även Sveaskog avser att sköta lämpliga delar av sina
Ekoparker för att gynna vitryggig hackspett.
Ökade lövandelar i landskapet genom generell hänsyn i skogsbruket och
särskild rådgivning. Skogsvårdsorganisationen har antagit en
rådgivningspolicy för skogsbruksåtgärder i karterade områden för arten i
Värmland och Dalsland. För att nå lövandelar av tillräcklig omfattning på
landskapsnivå behöver klövviltsstammarna minska kraftigt regionalt. I väntan
på detta kommer vissa viktiga kärnområden behöva stängslas för att förhindra
klövviltsbete av lövträdsplantor.
Avel och populationsförstärkning. En avelspopulation byggs upp i fångenskap.
Drygt 350 ungfåglar planeras att sättas ut i restaurerade och nyskapade
områden under perioden 2010–2030.
Fortsatt årlig uppföljning och övervakning av populationsutvecklingen.
Riktad information till berörda markägare, markägarorganisationer,
skogsbolag, virkesuppköpare m.fl.

Åtgärdsprogrammets mål
Det långsiktiga målet är att återupprätta en gynnsam bevarandestatus för arten och dess
livsmiljöer. År 2030 bör den svenska populationen uppgå till minst 50 reproducerande
individer, 2040 minst 100 reproducerande individer, 2050 minst 200 reproducerande
individer och år 2070 till minst 500 reproducerande individer.
Det kortsiktiga målet är att vända den negativa populationsutvecklingen. År 2010
skall en tydlig populationsökning kunna konstateras. Den vilda populationen skall
omfatta minst 10 reproducerande par. Dessutom skall en tillräckligt stor
avelspopulation ha byggts upp i fångenskap för att påbörja utsättning. År 2010 skall
åtgärderna för att säkra, återskapa och underhålla lämpliga livsmiljöer nått en sådan
omfattning att utplantering av fåglar från fångenskap har goda möjligheter att lyckas.
Minst 2500 ha optimalbiotop skall totalt finnas tillgänglig.
Åtgärdsprogrammet är vägledande för berörda myndigheters och andra aktörers
samordnade arbete för artens bevarande under åren 2005–2008. Programmet följs upp
och utvärderas på årlig basis för att omprövas senast år 2008.
Kostnaderna för de i åtgärdsprogrammet föreslagna åtgärderna för åren 2005–2008
uppgår till ca 200 Mkr, varav ca 160 Mkr avser områdesskydd och ca 22 Mkr
skötselåtgärder.
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English summary
Action plan for the conservation of the Swedish population of
White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos)
The White-backed Woodpecker is one of the most threatened Swedish vertebrates. Its
numbers have dwindled drastically over the past few decades. The species is listed as
Critically Endangered (CR) on the Swedish Red List and is at risk of extinction within
the next few years unless vigorous and prompt measures are taken. The species
previously occurred in large parts of Sweden with the exception of the northern
mountains, the plains and the southern deciduous forests. Today only a handful of
breeding pairs are known to exist in Värmland and Dalsland. In addition, a small
number of single birds are scattered in suitable habitats in various parts of the country.
The White-backed Woodpecker is one of our most specialized vertebrates, requiring
extensive forests with many old deciduous trees and plenty of dead hardwood. The
severe decline of the species is the result of an equally severe decline in forest habitats
with many deciduous trees with a high fraction of dead wood. The primary cause of the
rapid decline of the species is thus associated with the large-scale changes in the forest
landscape that have occurred during the past century, mainly as a result of forestry
practices. The species’ habitat requirements normally conflict with the forestry
industry’s requirements for profitable production stands of coniferous trees.
The White-backed Woodpecker is one of the leading indicator species of species-rich
mixed forests, coniferous forests with an abundance of broadleaf trees and deciduous
forests with above all aspen, birch and alder in the boreonemoral and boreal coniferous
belt. Numerous surveys have demonstrated the relationship between breeding Whitebacked Woodpecker and the occurrence of other threatened species. The action plan
for preservation of the White-backed Woodpecker is therefore not just an action plan
for this species, but also a way to protect a variety of other threatened species with a
similar range and similar habitat requirements. The types of forests covered by the plan
include deciduous-dominated natural forests, deciduous swamp forests, deciduous
flood-land forests, deciduous-rich mountain slopes, deciduous forests in river valleys,
ravine landscapes and along lakeshores, secondary deciduous forests on scrub-invaded
agricultural land, fire-razed areas and broadleaf successions after forest fires. Besides
White-backed Woodpecker, it is estimated that more than 200 red-listed species in
these boreal and boreonemoral deciduous environments will benefit significantly from
the action plan – chiefly various species of lichens, bryophytes, fungi, beetles and other
birds that are dependent on standing dead hardwood and old deciduous trees, mainly
aspen, willow, birch and alder.
The action plan is a part of the efforts aimed at achieving the environmental quality
objective Sustainable Forests. It is also a part of the environmental protection
authorities’ commitment to protection and management of deciduous forests. It is
furthermore a part of Sweden’s commitments in the EU’s environmental work, for
example through the Birds Directive, the Habitats Directive and Natura 2000.
Planned actions
During the plan period 2005–2008, the proposed actions concern valuable districts in
Värmland, Dalsland, the lower Dalälven River area and Småland. New districts in
existing regions, and later on new regions as well, need to be prioritized prior to
coming plan periods.
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Area protection of the species’ remaining core areas by the creation of nature
reserves and biotope protection, plus establishment of nature conservation
agreements.
Management and restoration of biotopes with high to moderate current values
by e.g. increasing the deciduous fractions and prolonging the deciduous forest
phase by felling of spruce, plus creation of dead hardwood by tree girdling and
high cutting.
Creation of deciduous-rich habitats, for example by using controlled burning to
create deadwood and, in the longer term, broadleaf successions. Unplanted
clear-felled sites with good deciduous regeneration are also allowed to evolve
into deciduous-dominated stands.
Voluntary protection and management of suitable areas for the species. For
example, Bergvik Skog has set aside over 10,000 ha of forest where the natural
values will be optimized for the species by means of management. Sveaskog
also intends to maintain suitable parts of its Ecoparks to favour the Whitebacked Woodpecker.
Increased deciduous fractions in the landscape by general consideration in
forestry and special advice. The National Board of Forestry has adopted an
advisory policy for forestry measures in mapped areas for the species in
Värmland and Dalsland. In order to achieve deciduous fractions of sufficient
extent at the landscape level, the stocks of elk and roe deer need to be sharply
reduced regionally. Pending this, certain important core areas need to be
fenced in to prevent grazing of deciduous seedlings by elk and roe deer.
Breeding and restocking. A breeding population will be built up in captivity.
More than 350 young birds are planned to be released in restored and newly
created areas during the period 2010–2030.
Continued annual follow-up and monitoring of the population.
Targeted information to concerned landowners, landowner organizations,
forestry companies, timber buyers etc.

Action plan objectives
The long-term objective is to re-establish a favourable preservation status for the
species and its habitats. By 2030 the Swedish population should be at least 50
reproducing individuals, by 2040 at least 100 reproducing individuals, by 2050 at least
200 reproducing individuals and by 2070 at least 500 reproducing individuals.
The short-term objective is to reverse the negative population trend. By 2010 a clear
population increase should be discernible. The wild population should comprise at least
10 reproducing pairs. Furthermore, a sufficiently large breeding population should
have been built up in captivity to begin restocking. By 2010 the actions to secure,
recreate and maintain suitable habitats should have reached such an extent that the
release of birds from captivity has good prospects of succeeding. A total of at least
2500 ha of optimal biotope should be available.
The action plan serves as a guide for the coordinated efforts of concerned authorities
and other parties for the preservation of the species during the period 2005–2008. The
plan will be followed up and evaluated on an annual basis for re-evaluation by not later
than 2008.
The costs of the actions proposed in the action plan during the period 2005–2008
amount to around SEK 200 million (c. 20,7 million Euro), of which about SEK 160
million (c. 16,4 million Euro) pertains to area protection and about SEK 22 million (c.
2,4 million Euro) to management measures.
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1. Inledning
Den vitryggiga hackspetten Dendrocopos leucotos hör till de mest hotade
ryggradsdjuren i Sverige. Arten har minskat drastiskt under de senaste årtiondena och
riskerar att helt försvinna som svensk häckfågel inom de närmaste åren. För att vända
trenden krävs fortsatta och utökade åtgärder för att bevara, restaurera och nyskapa
lämpliga livsmiljöer. För att förhindra ett snabbt utdöende på grund av slumpmässiga
faktorer krävs även populationsförstärkande åtgärder, genom avel och utplantering.
Dessutom behövs rådgivning, omfattande informationsspridning samt fortsatt
monitoring.
Den vitryggiga hackspetten är en av de främsta indikatorarterna för artrika
blandlövskogar, lövträdsrika barrskogar och lövskogsmiljöer med fr.a. asp, björk och al
i Nordeuropas boreonemorala och boreala barrskogsbälte. En rad undersökningar har
visat på sambandet mellan häckande vitryggig hackspett och förekomsten av hotade
vedlevande insekter (främst skalbaggar), mossor, lavar och andra fåglar. Vitryggig
hackspett är ett av våra mest specialiserade ryggradsdjur med krav på omfattande
arealer lövträdsrika livsmiljöer med äldre lövträd och mycket stort inslag av död och
döende lövved. Åtgärder för att rädda arten medför således att även att ett stort antal
andra arter knutna till dessa miljöer kan gynnas. Vitryggig hackspett är därför ett
utmärkt exempel på en s.k. paraplyart.

1.1 Åtgärdsprogrammet är också ett program för skydd
och skötsel av lövskog och dess arter
Åtgärdsprogrammet för bevarande av vitryggig hackspett är därför inte enbart ett
åtgärdsprogram för just denna art och dess livsmiljöer. Det är också ett sätt att skydda
en lång rad andra hotade arter med liknande utbredning och krav på livsmiljöerna (se
kap. 11, samt bilaga VIII–X). De skogstyper som inbegrips är bl.a. lövträdsrika
naturskogar, lövsumpskogar, lövsvämskogar, lövträdsrika bergsbranter, lövskog i
älvdalar och längs sjöstränder, sekundära lövskogar på igenväxande kulturmarker,
lövbrännor samt brandfält. Förutom vitryggig hackspett beräknas drygt 200 rödlistade
arter i dessa boreala och boreonemorala lövskogsmiljöer gynnas påtagligt –
huvudsakligen olika arter lavar, mossor, svampar, skalbaggar och fåglar – beroende av
stående död lövved samt äldre lövträd av främst asp, sälg, björk och al.

1.2 Åtgärdsprogrammet är en del av miljömålsarbetet
Sverige har genom konventionen om biologisk mångfald (CBD) förbundit sig att
bevara biodiversitet. Riksdagen har beslutat om svenska miljömål i enlighet med
regeringens proposition 2000/01: 130 Svenska miljömål – delmål och
åtgärdsstrategier. Framtagandet och genomförandet av åtgärdsprogram för hotade
arter och biotoper utgör särskilda delmål inom flera miljökvalitetsmål, bl.a. Levande
skogar. På uppdrag av Regeringen redovisade Naturvårdsverket år 2003 sin strategi för
arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter åren 2004–2006. I denna redovisning
lyfter ArtDatabanken fram vitryggig hackspett som en av de arter som anses mest
prioriterad för framtagande av åtgärdsprogram.

1.3 Åtgärdsprogrammet är en del av Sveriges åtaganden i
EU:s miljöarbete
Åtgärdsprogram är viktiga för vissa arter i Fågeldirektivet (79/409/EEG), Art- och
habitatdirektivet (92/43/EEG) och Natura 2000 när områdesskydd eller generella

10

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5486 • Åtgärdsprogram för bevarande av Vitryggig hackspett och dess livsmiljöer

hänsyn i de areella näringarna inte är tillräckliga för att trygga en arts fortlevnad.
Vitryggig hackspett är en av dessa arter i Fågeldirektivet som kräver särskilda åtgärder.
I Art- och habitatdirektivet listas dessutom ett antal mossor och skalbaggar (bilaga IX)
samt naturtyper (bilaga VI) som förväntas gynnas av åtgärder i den vitryggiga
hackspettens livsmiljöer. Åtgärdsprogram är också nödvändiga kunskapsunderlag för
de särskilda bevarandeplaner som skall tas fram för att bidra till att bibehålla eller
återställa gynnsam bevarandestatus för de förtecknade naturtyperna och arterna i varje
Natura 2000-område. I Sverige finns vitryggig hackspett listad i 45 Natura 2000områden. Många åtgärdsförslag i detta program omfattar ett antal av dessa Natura
2000-områden. Vitryggig hackspett är i Bernkonventionen dessutom listad som en
strictly protected fauna species som Sverige åtagit sig att bevara.

1.4 Programmet är en del naturvårdsmyndigheternas
satsning på skydd och skötsel av lövskogsmiljöer
I naturvårdsmyndigheternas och skogsnäringens arbete med att skydda och sköta
skogar av stor betydelse från naturvårdssynpunkt, har lövskogens särskilda värden och
skyddsproblem kommit allt mer i fokus under senare år. Trots att svenska lövskogar
generellt sett är betydligt mer artrika och normalt hyser ett större antal rödlistade arter
än våra barrskogar, så är endast en liten andel av denna naturresurs skyddad eftersom
skyddsarbetet hittills koncentrerats till de starkt hotade, urskogsartade barrskogarna. I
Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker (Naturvårdsverkets rapport 5081),
samt under det pågående regeringsuppdraget med en övergripande nationell strategi för
skogsreservat (Strategi för formellt skydd av värdefulla naturområden på skogsmark)
har Naturvårdsverket slagit fast att ett av de viktigaste arbetsfälten den närmaste
framtiden är skyddet och skötseln av lövskog och andra miljöer knutna till lövträd. En
betydande ökning av arbetet med att bevara lövskog och de arter som är knutna till
lövträdsmiljöer i södra Sverige har konstaterats vara nödvändig – såväl i
reservatsarbetet som i skogsbrukets naturhänsyn. Åtgärdsprogrammets åtgärdsförslag
för skydd, skötsel och återskapande av värdefulla lövskogsmiljöer för vitryggig
hackspett ligger därför helt i linje med denna generella satsning på skydd av lövskog.
Arealen värdekärnor för vitryggig hackspett som föreslås områdesskyddas i detta
program, ingår i de 400 000 ha skogsmark som skall undantas från skogsbruk, i form
av reservat, biotopskydd och naturvårdsavtal, i enlighet med Levande skogar.
En effekt av ovanstående satsning på områdesskydd av lövskog är att skydd och
skötsel av ädellövskog i södra Sverige har tagit ordentlig fart. När det gäller lövskogar
i det boreala och boreonemorala barrskogsbältet – med asp, björk, sälg och al som
dominerande trädslag – har säkerställandet ännu inte kommit så långt. Ett skäl härtill är
dessa lövskogars generella instabilitet över tiden. Successionen medför att de i ett
längre tidsperspektiv normalt övergår i barrträdsdominerade bestånd och att de tenderar
att vandra runt i landskapet – vilket innebär att kontinuiteten ofta ligger på
landskapsnivå istället för på beståndsnivå. Många lövsuccessioner i taigabältet initieras
dessutom av bränder. Ytterligare ett skäl är att den ordinära lövskogens naturvärden,
bl.a. p.g.a. kunskapsbrist, ofta undervärderats (se kap. 5 och 11). Ambitionsnivån för
skydd och skötsel av denna typ av lövträdsmiljöer behöver m.a.o. öka markant
framöver. Åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett är därför ett viktigt underlag för
att åstadkomma ett förbättrat skydd, skötsel och nyskapande av lövskogar som
domineras av trädslagen asp, björk, sälg och al.
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3. Utbredning och status
3.1 Översiktlig förekomst
3.1.1 Sverige
Den kända svenska populationen av vitryggig hackspett bestod 2004 av tre häckande
par samt ytterligare drygt tio icke-häckande individer. Därutöver planterades fem
ungfåglar från Norge ut. De häckande paren återfinns i västra Värmland och norra
Dalsland. Därutöver finns enstaka fåglar vid nedre Dalälven och i Småland. I slutet av
1990-talet fanns även ett mindre antal individer längs Norrlandskusten.
Utbredningsuppgifterna i äldre litteratur är till stora delar fragmentarisk och
nedanstående information bör ses i ljuset av detta. Den mest noggranna äldre
sammanställningen återfinns i ”Sveriges fåglar och fågelbon” av P. Rosenius (1913–
53). Senare har även Aulén (1988) sammanfattat artens svenska utbredning och
numerär. Vitryggig hackspett är historiskt sett dokumenterad som häckfågel i 17 av
landets 24 landskap (Stighäll 1998, Svensson, Svensson & Tjernberg 1999). Enligt
Rosenius källor tycks arten på vissa håll ha varit ganska vanlig under 1800-talet och i
början av 1900-talet. Under denna tid förekom arten uppenbarligen i stora delar av
landet (med undantag av fjällkedjan, slättbygderna och de sydliga ädellövskogarna).
Enligt Rosenius sträcker sig artens häckningsområde i vårt land från Skåne och
Blekinge i söder till i höjd med Gällivare i norr. Artens huvudsakliga förekomst tycks
ha varit ett mellansvenskt område, omfattande Värmland och Uppland i söder och
Dalarna och Hälsingland i norr. I övriga Norrland samt i Småland anger Rosenius
källor den som sparsam eller fåtalig, medan den i Skåne liksom på Öland och Gotland
uppges vara sällsynt.
Rosenius citerar källor som fortfarande på 1930- och 1940-talet anger att arten,
åtminstone lokalt, är tämligen allmän. Därefter, och främst under 1900-talet senare
hälft, sker en mycket kraftig minskning av artens utredning och numerär (Stighäll
1998, Svensson, Svensson & Tjernberg 1999, SOF 2002). Carlson och Stenberg (1995)
anger att utbredningsområdet har minskat med drygt 90% under 1900-talet och att
tillbakagången har accelererat under de senaste 30–40 åren samtidigt som skogsbrukets
kalhyggesbruk med barrmonokulturer kulminerat. 1984 kontrollerades över hundra
områden där vitryggig hackspett förekommit under perioden 1970–82. Det skattades då
att beståndet 1984 minskat till ca. 50 par mot minst 100 par för perioden 1970–82
(Aulén 1985). Minskningen har därefter fortsatt och i början av 1990-talet var
populationen så liten att arten riskerade att dö ut enbart på grund av slumpmässiga
faktorer. 1992 beräknades beståndet bestå av ett 70-tal individer varav drygt 20-talet
par, 1994 ca. 56 individer varav 13 häckande par. Trots de naturvårdsåtgärder som
vidtagits i artens livsmiljöer från slutet av 1970-talet har populationsminskningen inte
stått att hejda. Vitryggig hackspett är nu därför snubblande nära att försvinna som
svensk häckfågel. År 1998 påträffades endast sju häckande par, 1999 sex par, 2000,
2001 och 2002 fem par, 2003 fyra par och från 2004 är blott tre häckande par kända.
Sedan slutet av 1990-talet är det enbart i Värmland och Dalsland som häckningar
konstaterats.

3.1.2 Världsutbredningen
Vitryggig hackspett förekommer i ett bälte över Europa och Asien, från Norge i väster
till Japan i öster. Därtill finns flera mindre, och ofta lokalt begränsade, populationer i
Pyrenéerna,
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Alperna, Karpaterna, Apenninerna, på Balkan och i Kaukasus. Arten är vanligen
uppdelad i 13 raser. Nominatrasen uppträder i större delen av Europa och västra
Sibirien, men ersätts av rasen lilfordi i södra Europa (Pyrenéerna och Apenninerna),
Balkan, Turkiet och Kaukasus. Ibland ges dock artstatus åt lilfordi samt några
ostasiatiska taxa (Vaurie 1965, Glutz von Blotzheim & Bauer 1980, Cramp 1985).

Den vitryggiga hackspettens europeiska utbredning (huvudsakligen efter Cramp & Simmons
1998 och Snow & Perrins 1997). Utbredningen i östra Europa bygger på äldre osäkra
uppgifter och förekomsten är därför i verkligheten avsevärt mer fragmenterad än vad som
framgår ovan. Karta: Krister Mild.

3.1.3 Europa
Se bilaga I

3.2 Utbredning och status i de svenska delpopulationerna
3.2.1 Värmland och norra Dalsland
Se bilaga I

3.2.2 Nedre Dalälvsområdet
Se bilaga I

3.2.3 Östergötland och Småland
Se bilaga I

3.2.4 Västerbotten och Norrbotten
Se bilaga I
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4. Biologi och ekologi
Vitryggig hackspett är i stor utsträckning specialiserad på larver av vedlevande
insekter. Även under häckningstid, då tillgången på insekter i övrigt är god, utgörs
födan till 50% eller mer av sådana larver och puppor. Detta gör att arten kräver miljöer
med rik tillgång på näringssubstrat för vedinsekter, i huvudsak död och döende ved av
lövträd (Aulén 1988, Carlson & Stenberg 1995).

4.1 Biotopval
Vitryggig hackspett förekommer i skogstyper med stora lövträdsandelar samt en hög
procent död lövved (Glutz von Blotzheim & Bauer 1980, Cramp 1985, Aulén 1988,
Carlson & Stenberg 1995 och Snow & Perrins 1997, Stenberg 1998, Svensson,
Svensson & Tjernberg 1999). I Sverige är de viktigaste trädslagen från
födosökssynpunkt asp, vårtbjörk/glasbjörk, gråal/klibbal och sälg. I Dalälvsområdet
har även ek visat sig vara ett nyttjat träslag för arten under sommartid (Aulén 1988).
De vanligaste biotoperna i Sverige är därför lövskog i älvdalar, ravinlandskap och
längs sjöstränder; lövsumpskogar; lövsvämskogar; lövträdsrika bergsbranter;
igenväxande kulturmarker (särskilt ängs- och hagmarker); lövbrännor; brandfält med
stående bränd ved, naturblandskogar med stort inslag av lövträd samt lövträdsrik
barrnaturskog. Trots artens höga grad av specialisering kan den förekomma inom ett
relativt brett spektrum av skogstyper. Det är vanligt att flera av dessa biotoper
förekommer inom ett och samma revir.
På grund av flertalet av dessa miljöers instabilitet över tiden, d v s att de så småningom
genom succession övergår till mer barrdominerade bestånd, flyttar fåglarna ofta runt i
landskapet. Arten är således inte strikt knuten till gammal lövskog utan kan även
förekomma i relativt unga lövträdsbestånd med rikt inslag av död och döende ved, samt
i lövrika barrnaturskogar.
Däremot förekommer den inte någonstans i Sverige i rena ädellövskogar. Det finns
heller inte belägg från äldre litteratur att så tidigare var fallet när arten var vanligare.
Inte heller finns belägg att vitryggig hackspett någonstans i Sverige förekommit i rena
bestånd av barrträd. Enda undantagen är brandfält i anslutning till mer traditionella
lövträdsrika biotoper, där vitryggig hackspett under några års tid efter branden kan
födosöka på bränd (död eller döende) ved, såväl barr- som lövved. Dessutom kan arten
temporärt nyttja kraftigt insektsangripna barrbestånd, exempelvis stormfälld eller
översvämmad granskog som angripits av granbarkborre, så länge dessa barrbestånd
finns inom rimliga avstånd från revirets lövträdsdominerade skogar (Bengt Sonesson,
muntligen). När artens numerär och utbredningsområde var större förekom arten
proportionellt oftare i lövträdsrika, glesa barrnaturskogar än idag, trots att
lövträdsandelarna i dessa biotoper inte var särskilt höga. En förklaring kan vara
naturskogens kontinuitet på död ved, vilket ger ett rikare och mer varierat utbud av
vedlevande insekter jämfört med förhållandena i kulturlandskapets
lövträdssuccessioner (Pär Eriksson, i brev).
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I det svenska naturskogslandskapet – före industrialism och storskaligt skogsbruk – var
en av den vitryggiga hackspettens huvudsakliga livsmiljöer troligen stora brandfält och
efterföljande successionslövskogar, s.k. lövbrännor (Carlsson & Stenberg 1995). På
kort sikt kunde arten nyttja den rika tillgången på vedinsekter i de döda träden på
brandfältet. När insektstillgången inom något till några decennier klingat av var arten
tvungen att uppsöka nya biotoper. I de successionsskogar med triviallövträd som
utvecklades i dessa områden efter brand, fanns under de första decennierna få lämpliga
livsmiljöer för arten. Däremot blev dessa lövbrännor intressanta när de börjat
självgallra. Ofta handlar det då om relativt täta bestånd av klen död lövved. När granen
sedan växte upp underifrån och började konkurrera med triviallövskogen, bildades ny
död ved av relativt grov björk, asp och sälg. Så småningom tog den skuggtåliga granen
över nästan helt och skogen slöt sig åter. I dessa brandfält och lövbrännor fanns m.a.o.
ett lämpligt ”habitatfönster” under de första 5(–10) åren efter branden och därefter igen
under en period av ca. 40–150 år efter branden, eller tills nästa brand inträffade.

Brandfältens troliga kort- och långsiktiga betydelse för vitryggig hackspett. Årtalen anger antal
år efter brandtillfället. Hackspettarna får här schematiskt illustrera i vilken omfattning och vid
vilka huvudsakliga tidpunkter arten nyttjar de olika habitaten. Illustrationer: Martin Holmer
(miljöerna) och Dan Zetterström (hackspetten). Montage: Krister Mild

Över seklerna kan detta beskrivas som att populationen av vitryggig hackspett till stor
del vandrade runt i landskapet i takt med att lövbrännor uppstod och försvann. Även
det tidigare praktiserade svedjebruket gav upphov till relativt stora arealer antropogena
lövbrännor. En liknande ursprunglig nisch var stormfälld skog samt skogar som
regelbundet påverkades av översvämningar, där död lövved skapades såväl momentant
som på längre sikt i de efterföljande lövträdssuccessionerna.
En annan viktig ursprunglig livsmiljö var lövsumpskogar och lövstrandskogar. Dessa
lövträdsrika habitat är oftast relativt stabila över tiden, och producerar vanligen rikligt
med död ved. Dessa miljöer, ofta med lång skoglig kontinuitet, har troligen fungerat
som spridningscentra för arten, som via sjöstränder, vattendrag och fuktstråk kunnat
kolonisera landskapet då lämpliga brandfält, lövbrännor och vattenskadade
skogsbestånd funnits tillgängliga (Angelstam 1990).
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Idag, när naturliga storskaliga störningsmekanismer som brand och översvämningar i
princip helt upphört, har artens biotopval förskjutits till en rad restbiotoper som
tillfälligt kan erbjuda tillräckliga andelar lövträd och död lövved. Det är skälet till att
arten idag ofta återfinns i kulturlandskapet, i kantzonen mellan skogslandskapet och
jordbrukslandskapet, i lövträdsrika igenväxande f.d. betes- och slåttermarker. I
produktionsskogarna finns inte längre tillräckligt höga andelar lövträd, och förråden av
gamla lövträd samt död lövved är för låga. Under artens hastiga tillbakagång under
1900-talets senare hälft har skogens hackspett m.a.o. ofta tvingats bli kulturbygdens.

4.2 Biotopval i andra länder
Se bilaga II

4.3 Födoval
Se bilaga II

4.4 Häckningsbiologi
Se bilaga II

4.5 Mellanartskonkurrens
Se bilaga II

4.6 Spridningsbiologi
Se bilaga II

4.7 Biotopkrav och tröskelvärden
Se bilaga II
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5. Andra naturvärden i den
vitryggiga hackspettens miljöer
Den vitryggiga hackspettens specialisering innebär att den är en viktig indikatorart för
en rad hotade naturtyper, fr.a. olika skogsmiljöer med hög andel lövträd (av framförallt
asp, björk, sälg och al) och en riklig förekomst av död lövved. I dessa lövträdsrika
miljöer finns också ett stort antal andra sällsynta arter. Förekomst av vitryggig
hackspetten är därför en viktig indikator för höga naturvärden, både vad gäller
naturtyper och arter.
Det är väl känt att många av den vitryggiga hackspettens klassiska häckningslokaler
tillhör de områden i Sverige som hyser flest rödlistade arter. Exempelvis har mer än
164 rödlistade arter hittats i Färnebofjärdens nationalpark (Gävleborgs, Dalarnas och
Västmanlands län), 233 i Båtfors naturreservat (Uppsala län), och hela 326 i Algunnenområdet (Kalmar län). Förekomsten av rödlistade arter i Algunnen-området överträffas
i Sverige endast i vissa sydliga ädellövskogar, exempelvis Mittlandsskogen på Öland.
Det är inte bara i den vitryggiga hackspettens livsmiljöer med lång skoglig kontinuitet
som antalet rödlistade arter är högt. Appelqvist & Lindholm (2002) inventerade
vedlevande insekter i sekundära lövskogar (vanligen lövträdssuccessioner av björk, asp
och al) i Värmland som bedömts viktiga för vitryggig hackspett. De fann att
förekomsten av rödlistade vedlevande insekter vanligen var hög i dessa sekundära
lövskogar, såvida lokalen uppvisade en hög andel död ved – och särskilt om dessa
skogar låg i lövträdsrika trakter (se Naturvårdsverket 2000; rapport 5081).
Exempel på rödlistade arter som förekommer i den vitryggiga hackspettens miljöer ges
i bilagorna VIII–X. För ytterligare exempel, se kap. 11.
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6. Hot och orsaker till artens
tillbakagång
6.1 Varför har arten gått tillbaka?
Den kraftiga tillbakagången av vitryggig hackspett har orsakats av en motsvarande
kraftigt minskning av lövträdsrika skogsmiljöer med en hög andel död och döende ved.
Den primära orsaken till artens kraftiga tillbakagång hänger således samman med det
senaste århundradets storskaliga förändringar av skogslandskapet, huvudsakligen som
en följd av hur skogsbruket bedrivits (Glutz von Blotzheim & Bauer 1985, Cramp
1985, Aulén 1988, Angelstam 1990, Gerde, Rolstad & Rinden 1992, Virkkala et al.
1993, Carlsson & Stenberg 1995, Snow & Perrins 1997, Stenberg 1998, 2001,
Svensson, Svensson & Tjernberg 1999, Carlsson 2000). Den vitryggiga hackspettens
biotopkrav i form av stora arealer med lövträdsrika bestånd och stort inslag av döende
träd, står normalt i konflikt med skogsbrukets krav på lönsamma produktionsbestånd.
Redan för drygt 200 år sedan började en utarmning av den biologiska mångfalden, när
bruket av landskapet intensifierades till följd av den agrara och industriella
revolutionen. Men trots att de bördigaste (och artrikaste) lövskogsmiljöerna i det
boreala och nemoboreala skogslandskapet omvandlades till jordbruksmark, och trots
den omfattande kolning som periodvis förekom i barrskogarna, fanns det
uppenbarligen fortfarande livskraftiga populationer av vitryggig hackspett i Sverige
(Rosenius 1913–53, Gjerde et al. 1992). Detta berodde sannolikt på att det i 1700- och
1800-talets barrskogslandskap fortfarande fanns en riklig förekomst av lövrika
naturskogsartade områden. I dessa barrskogar har lövträdsandelarna uppskattats ha
uppgått till drygt 30% på landskapsnivå, andelen mycket gamla träd var hög,
trädslagsblandningen stor och drygt 20% av skogsvolymen bestod av död ved (Linder
och Östlund 1990, Olsson 1992). I tidigare kolningsskogar gav efterföljande
lövsuccessioner och skogsbete troligen också upphov till lämpliga habitat för arten.
Dessa skogar är idag huvudsakligen ersatta av likåldriga tall- och grankulturer, med få
trädslag, låg andel äldre träd, hög grad av slutenhet, låg andel blöta miljöer och framför
allt ett mycket litet inslag av lövträd och död ved.

Den vitryggiga hackspettens förekomst (grönmarkerade bestånd) i ett utsnitt av ett typiskt
skogslandskap förr och nu. Efter Angelstam & Andersson 1997. Bearbetning och montage:
Krister Mild.

I en studie av Axelsson, Östlund & Hellberg (2002), visas hur lövinslaget i svenska
skogar minskat från slutet av 1800-talet genom röjning, gallring och kemisk
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bekämpning. I de studerade områdena omfördes en större del av de lövrika
blandskogarna till barrmonokulturer under förra seklets början fram till 1970-talet, och
lövet försvann helt från dessa bestånd under 1900-talets fyra sista decennier. För att
förstå hur stor förändring som skett i de svenska skogarna kan dagens brukade
boreonemorala barr- och blandskogar i Sverige jämföras med förhållandena i
geografiskt jämförbara naturskogar i Ryssland. I en sådan studie fann Angelstam (i
brev) att basala ytan liggande död ved minskat med 98%, basala ytan stående död ved
minskat med 94%, lövträdsinslaget med 94% och stora träd med 86%.
I naturlandskapet (t.v.) fanns gott
om lövträd, dels som inslag i barrdominerade bestånd (prickat), dels
som lövträdsrika bestånd i lövbrännor och som lövträdsinslag i
sumpskogar och i översvämningszoner längs vattendrag (streckat). I
dagens landskap (t.h.) är lövträdsandelen i bestånden mycket liten
och mängden lövträdsrika bestånd
låg (efter Angelstam & Pettersson.
1997).

Följande faktorer har varit avgörande för de storskaliga förändringar som skett i de
svenska barrskogarnas trädslagssammansättning, åldersstruktur, mängd död ved m.m.,
i och med införandet av dagens skogsbruk (Aulén 1988, Angelstam 1990, Gerde,
Rolstad & Rinden 1992, Virkkala et al. 1993, Naturvårdsverket 1993, 1994, Carlsson
& Stenberg 1995, Stenberg 1998, 2001, Svensson, Svensson & Tjernberg 1999,
Carlsson 2000, Cederberg 2001, Axelsson, Östlund & Hellberg 2002, de Jong 2002):
 Skogsbrukets areella omfattning – det faktum att nästan all produktiv skogsmark
omfattas av odling av barrträd.
 Kalhyggesbruk med plantering av nya barrträdsplantor på avverkade ytor.
 Effektiv lövträdsbekämpning genom röjning och gallring – fram till mitten av
1970-talet även storskalig kemisk bekämpning.
 Effektiv brandbekämpning har bidragit till att minska lövträdsandelen inom en
stor del av Bergslagen och södra Norrland (delar av artens tidigare huvudsakliga
utbredningsområde) till en mycket låg nivå, i många fall bara några få procent.
 Effektivt omhändertagande av stormfälld skog (eller skog som blivit kraftigt
skadad/dödad av massangrepp av insekter, svamp eller virus) samt plantering av
nya barrskogsplantor.
 Omfattande dikning av lövträdsrika sumpskogar, vilka omförts till
barrmonokulturer.
 Kraftigt ökande viltstammar från 1960-talet och framåt, som försämrat
föryngringen av lövträd.

6.2 Huvudsakliga skäl till att arten fortsätter att minska
Se bilaga III

7. Sårbarhetsanalys
Se bilaga IV
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8. Bevarandemål
Långsiktigt mål till år 2070
 Återupprätta en gynnsam bevarandestatus för vitryggig
hackspett.
 Återupprätta en gynnsam bevarandestatus för artens
livsmiljöer.
De vidtagna åtgärderna (t.o.m. 2070) skall möjliggöra för
arten att sprida sig över hela det område där den förekommit
som regelbunden häckfågel mellan ca. 1950–2003. År 2030
bör den svenska metapopulationen uppgå till minst 50
reproducerande individer, 2040 minst 100 reproducerande
individer, 2050 minst 200 reproducerande individer och år
2070 till minst 500 reproducerande individer. Dessa
långsiktiga mål skall uppnås genom en kombination av i
huvudsak områdesskydd, restaurering och nyskapande av
biotoper, generell hänsyn i skogsbruket, regionalt minskade
klövviltsstammar, samt avel och populationsförstärkning.
Kortsiktigt mål till år 2010
 Vända den negativa populationsutvecklingen
 År 2010 skall en tydlig populationsökning kunna
konstateras. Den vilda populationen skall omfatta minst
10 reproducerande par.
 År 2010 skall en tillräckligt stor avelspopulation ha
byggts upp i fångenskap för att påbörja den
utplantering av drygt 350 ungfåglar som planerats för
perioden 2010–2030.
 År 2010 skall åtgärderna för att säkra, återskapa
och underhålla lämpliga livsmiljöer nått en sådan
omfattning att utplantering av fåglar från
fångenskap har goda möjligheter att lyckas. Minst
2500 ha optimalbiotop skall totalt finnas
tillgänglig, varav 1000 ha i Värmland, 700 ha i
Dalsland, 400 ha i nedre Dalälvsområdet och 400
ha i östra Småland.

Områden i Sverige som arten, enligt
åtgärdsprogrammets långsiktiga
målsättning, bör ha återkoloniserat år
2070. Mörkare röd färg symboliserar
högre populationstätheter och ljusare
röd färg områden med en glesare
förekomst. Karta: Krister Mild.

De kortsiktiga målen skall nås med en intensivsatsning på bl.a. områdesskydd av artens
kvarvarande värdekärnor, restaurering av biotoper, naturvårdsbränningar, generell
hänsyn i skogsbruket, information och rådgivning. Under åtgärdsprogrammets första
period, 2005–2008, kommer denna intensivsatsning att ske i tre till fyra trakter vardera
i Värmland, Dalsland, nedre Dalälvsområdet och Småland (kap. 12). Inför kommande
programperioder skall nya trakter i befintliga regioner och senare även nya regioner
prioriteras (kap. 10.3).
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9. Vidtagna åtgärder
För samtliga nedanstående underrubriker till kapitel 9, se bilaga V.

9.1 Projekt Vitryggig hackspett
9.2 Monitoring/Populationsövervakning
9.3 Länsplaner
9.4 Naturreservat
9.5 Natura 2000
9.6 Biotopskydd
9.7 Nyttjanderättsavtal
9.8 Naturvårdsavtal
9.9 Frivilliga överenskommelser
9.10 Restaurering/biotopvård
9.11 LIFE-projekt
9.12 LEKO-projekt
9.13 Bergviks (f.d. Stora Ensos) vitryggsplan
9.14 Försök med avel och populationsförstärkning
9.15 Rådgivning
9.16 Information
9.17 Studier/Forskning
9.18 Stödutfodring vintertid

24

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5486 • Åtgärdsprogram för bevarande av Vitryggig hackspett och dess livsmiljöer

10. Åtgärdsbehov
De redovisade åtgärderna nedan utgör dels en kunskapskatalog över lämpliga åtgärder
för att göra det möjligt att arten förblir en svensk häckfågel och på sikt uppnår
gynnsam bevarandestatus, dels utgör de överenskomna åtgärder som olika aktörer
ansvarar för. Under varje åtgärd nedan finns det angivet vem eller vilka som ansvarar
för att åtgärden blir genomförd under åtgärdsprogrammets löptid. Hur åtgärderna skall
genomföras under 2005–2008, resursbehov samt ansvarsfördelningen på regional och
lokal nivå, redovisas under kap. 12 och 13.

10.1 Koordinering och uppföljning av åtgärder
Till följd av de föreslagna åtgärdernas stora omfattning och höga kostnader, det
ansenliga antalet aktörer och åtgärdsförslagens många gånger akuta karaktär – är dessa
utformade som uppföljningsbara mål, vilka kräver koordinering och uppföljning
motsvarande två heltidstjänster:
 Åtgärdsprogrammets nationella samordnare har det övergripande ansvaret för
att samordna de olika aktörernas insatser, följa upp utförda åtgärder samt att verka
pådrivande för att de inblandade aktörerna skall hinna fullfölja beslutade åtgärder
inom den utsatta tidsramen. Detta gäller särskilt för beslutade områdesskydds- och
skötselåtgärder. Samordnaren och aktuell länsstyrelse med koordineringsuppdraget
för arten ansvarar för att tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningens
Projekt Vitryggig hackspett, berörda länsstyrelser och skogsvårdsstyrelser ta fram
förankrade och reviderade versioner av åtgärdsprogrammet när översyn skall ske.
Den nationella samordnaren skall också, tillsammans med Projekt Vitryggig
hackspett, ta fram förslag till nya trakter och regioner att arbeta i framöver. Arbetet
sker i nära samarbete med länsstyrelsernas koordinatörer för
åtgärdsprogramsarbetet i respektive län. Ansvarig: Naturvårdsverket finansierar en
heltidstjänst på Länsstyrelsen i Värmlands län år 2005–2008.
 Skogsvårdsorganisationens nationellt ansvarige för vitryggsfrågor ansvarar för
koordination och uppföljning av naturvårdsåtgärder för vitryggig hackspett i
SVO:s regi. Ansvarig: Skogsstyrelsen föreslås finansiera en hel- eller deltidstjänst
2005–2008 inom skogsvårdsorganisationen.

10.2 Regionala samordningsgrupper
Regionala operativa samordningsgrupper behövs för att samordna, stödja och
effektivisera de olika aktörernas arbete med de föreslagna åtgärderna i respektive
län/region (se kap. 12), för kunskapsspridning, samt för att underlätta uppföljning och
utvärdering av utförda åtgärder. Regionala samordningsgrupper har bildats för nedre
Dalälvsområdet, Värmlands län, Västra Götalands län och Kalmar län.
Samordningsgrupperna består huvudsakligen av de aktörer som är direkt ansvariga för
att åtgärdsförslagen i åtgärdsprogrammet blir utförda:
 Åtgärdsprogrammets nationella samordnare (huvudansvar för samtliga
regionala samordningsgruppers arbete).
 Skogsstyrelsens nationellt ansvarige för vitryggsfrågor.
 Länsstyrelsen (koordinatorn för länets arbete med åtgärdsprogram för hotade
arter, säkerställare, förvaltare, samt vid behov handläggare av älgjaktsfrågor).
 Skogsvårdsstyrelsen (naturvårdsansvarig, samt distriktsrepresentanter).
 Berörda naturvårdsstiftelser (t.ex. Upplandsstiftelsen)
 Svenska Naturskyddsföreningens Projekt Vitryggig hackspett (projektledaren
eller regional representant).
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Bergvik Skog (eller naturvårdsansvarig i berörd region eller distrikt inom Stora
Enso och Korsnäs).
Ev. samordnare för andra åtgärdsprogram eller länsstyrelsernas
koordinatörer för åtgärdsprogramsarbetet i respektive län. Vid behov i de fall
där åtgärder för andra arter överlappar i utförande såväl som geografiskt, eller om
åtgärder för den ena arten riskerar att påverka den andra negativt, och dessa
åtgärder därför behöver samordnas. Exempel på samordningsbehov med detta
åtgärdsprogram finns exempelvis i Dalälvsområdet för eventuella riktade
artskyddsinsatser för cinnoberbagge inom ramen för exempelvis Natura 2000arbetet, samt i samband med det kommande åtgärdsprogrammet för strandskinnlav.
Övriga aktörer vid behov: Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Räddningstjänsten,
ArtDatabanken och övriga berörda skogsbolag.

Samordningsgruppernas roll är i första hand att samordna och skapa en helhetsbild av
de olika aktörernas insatser i områden för vitryggig hackspett i enlighet med de
regionala åtgärdsförslagen i åtgärdsprogrammet (se kap. 12). Gruppen skall också
verka för att lämpliga åtgärder utförs i de områden där utplantering av fåglar planeras
(se kap. 10.9). I andra hand kan grupperna också fungera för informationsutbyte om
planerade och genomförda åtgärder som ligger utanför åtgärdsprogrammets förslag.
Grupperna bör mötas regelbundet, ca. 3–4 gånger per år. Gruppen skall samverka med
berörda länsstyrelsers koordinatörer för åtgärdsprogram för hotade arter. Det är i
huvudsak gruppens medlemmars ansvar att informera sina respektive uppdragsgivare
om vad som avhandlats på mötena. Det är också den eller de aktörer som ansvarar för
en viss åtgärd som har till uppgift att på bästa sätt samverka med, samt informera,
berörda markägare och markägarföreningar.

10.3 Nya trakter och regioner för 2009–2013
10.3.1 Urval av nya trakter och regioner
Vid revisionen av programmet inför programperioden 2009–2013 behöver nya trakter
prioriteras i första hand för Värmland och Dalsland, i andra hand för nedre
Dalälvsområdet och i Kalmar län, och i tredje hand behöver även helt nya regioner
identifieras. Dessa nya trakter – med koncentrationer av höga nutida, såväl som
möjliga framtida, lövträdsvärden – måste under 2005–2008 hittas och avgränsas, bl.a.
genom fjärranalys. Nuvarande kunskap indikerar att nya regioner i första hand bör
sökas i Östergötlands, Jönköpings, norra Kalmar och Örebro län. Andra potentiella
framtida regioner finns i Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens
län. Ansvariga: Svenska Naturskyddsföreningens Projekt Vitryggig hackspett och
Åtgärdsprogrammets nationella samordnare i samråd med de regionala
samordningsgrupperna och Skogsvårdsorganisationens nationellt ansvarige för
vitryggsfrågor, – samt vid val av nya regioner – i samråd med berörda länsstyrelser
och skogsvårdsstyrelser.

10.3.2 Identifiering av nya kärnområden och områden med
framtida lövträdspotential
Urval av nya trakter och regioner måste under detta programs löptid ha föregåtts av
studier för att avgränsa särskilt lövträdsrika områden – såväl trakter med nutida höga
lövträdsvärden samt trakter med ungt löv med framtidspotential. Urvalet bör ske efter
analys av satellitdata och flygbilder. Valet av nya regioner styrs av den totala
förekomsten av triviallövträd. Björk, asp och al är dock de vanligast förekommande
lövträden i vitryggens livsmiljöer varför det i praktiken är dessa trädarters förekomst –
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A. vintertäthet älg

B. vintertäthet rådjur

C. Jordbruksmark

D. Skogsbryn

A och B: Uppskattad relativ vintertäthet per skogsareal i de 22 svenska fastlandslänen under
1990-talet för vardera älg (A) och rådjur (B). Ju mörkare ton desto högre täthet av älg resp.
rådjur; C: Utbredningen av jordbruksmark enligt nationalatlasen; och D: Relativ mängd
kantlinje mellan skog och jordbruksmark, dvs. skogsbryn, beräknad med data från
nationalatlasen T73. Ju mörkare färg, desto större mängd skogsbryn. Efter Angelstam,
Andersson & Törnblom (2003).

10.3.3 Regionala förslag för riktade åtgärder år 2009–2013
Nya regionala åtgärdsförslag behöver tas fram under detta programs löptid. Dessa förslag berör delar av en region eller ett län och omfattar de riktade insatser åtgärdsprogrammet kommer att arbeta med under den kommande programperioden. Nya förslag
kan först tas fram när nya kärnområden och områden med framtida lövträdspotential
har identifierats samt när nya trakter och regioner valts ut. Av särskild vikt är också att
utse nya områden för naturvårdsbränning. Dessa brandområden bör läggas så att de
dels förstärker befintliga kärnområden för arten och dels hjälper till att knyta samman
olika kärnområden eller trakter. I de nya förslagen skall också ingå åtgärder som listats
i detta program, men som ej blivit utförda eller där utförandet försenats. Ansvariga:
Åtgärdsprogrammets nationella samordnare och Svenska Naturskyddsföreningens
Projekt Vitryggig hackspett i samråd med Skogsvårdsorganisationens nationellt
ansvarige för vitryggsfrågor samt berörda länsstyrelser och skogsvårdsstyrelser.

10.4 Länsplaner
Länsplaner för skydd av vitryggig hackspett är heltäckande kartläggningar av miljöer
lämpliga för vitryggig hackspett i ett län eller en region. Med karterade områden avses
kartlagda och beskrivna miljöer som har ett nutida eller framtida stort värde som
biotoper för arten. Ett karterat område, kärnområde, består av ett antal olika
delområden/bestånd som tillsammans, idag eller på sikt, kan bilda ett bärkraftigt revir.
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Planerna skall fungera som viktiga underlag för berörda länsstyrelser i deras planering
av områdesskydd i skogsmark, inte minst i de trakter med särskilt värdefull lövskog
som utpekats i Naturvårdsverkets rapport 5081. De kan också fungera som grunddokument för s.k. lövskogsplaner (skydd och restaurering).
Äldre länsplaner finns för Västra Götalands, Västmanlands, Örebro, Östergötlands,
Kopparbergs (Dalarna), Uppsala, Gävleborgs och Jönköpings län. En rapport om
värdefulla lövförekomster för arten i Värmland har nyligen publicerats (SNF 2004).
Det finns ett stort behov av uppdatering av de äldre länsplanerna. I många fall har nya
intressanta områden upptäckts. I andra fall har områdens värden minskat eller gått
förlorade på grund av skogsbruksåtgärder. I många fall saknas detaljkartering av
områden, och förslag till skötsel samt eventuellt skydd är ofta otydliga. Många av de
äldre länsplanerna omfattar huvudsakligen optimala områden eller miljöer som inom
en relativ snar framtid kan utvecklas till lämpliga miljöer, men saknar ofta
”framtidsområden” som med rätt skötsel på sikt kan utvecklas till lämpliga miljöer. Till
samtliga länsplaner bör en förteckning över berörda markägare upprättas.
Äldre länsplaner kan vid revidering byggas på med ett urval av följande kriterier för
varje område:
 Avgränsning från flygbilder samt fältbesök.
 Redovisning av såväl storområden/trakter samt detaljinventerade kärnområden.
 Redovisning av nuvärden (kärnområden, restaureringsobjekt,
förstärkningsområden) samt framtidsvärden (ungt löv, lövträdsrika oplanterade
hyggen).
 Redovisa lämpliga bränningsobjekt i såväl skyddade som oskyddade områden.
 Förteckning över berörda markägare.
 Skyddsstatus, skyddsbehov, restaureringsbehov och hot
 Målklassning
 Uppgifter om trädslagsfördelning, ålder (4–5 klasser), mängd död ved m.m.
 Korta åtgärds- och målbildsbeskrivningar formuleras för varje område (inklusive
bränningsbehov).
 Digitaliserade kartor för varje objekt

10.4.1 Akuta uppdateringar av delar av länsplanerna
Under 2005–2006 bör en noggrann uppdatering av de områden i länsplanerna som
omfattas av de regionala åtgärdsförslagen för 2005–2008 (kap. 12) ha skett enligt de
kriterier som nämns ovan. Ansvariga: berörda länsstyrelser och skogsvårdsstyrelser i
samråd med de regionala samordningsgrupperna.

10.4.2 Uppdatering av hela länsplaner
Länsplaner/regionala aktionsplaner som behöver uppdateras de närmsta åren:
 Dalsland. En uppdatering av hela (eller delar av) den tidigare länsplanen för
Västra Götaland. Ansvariga: Lst Västra Götalands län och SVS Västra Götaland.
 Värmland. Utgångspunkten bör vara den nyligen framtagna rapporten om artens
lövmiljöer i Värmland, vilken kan kompletteras utifrån de kriterier som
presenterats ovan. Ansvariga: Lst Värmlands län och SVS Värmland-Örebro.

10.4.3 Behov av nya länsplaner
Inför revideringen av åtgärdsprogrammet år 2008 bör länsplaner/regionplaner ha tagits
fram även för följande län/regioner:
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Nedre Dalälvsområdet. Ansvariga: Länsstyrelserna i Uppsala, Västmanlands,
Gävleborgs och Dalarnas län, SVS Mälardalen och Dalarna-Gävleborg samt och
Svenska Naturskyddsföreningens Projekt Vitryggig hackspett.
Västmanlands (utanför Dalälvsområdet) och Örebro län. M.a.o. det område som
binder samman häckningsområdena i Värmland med Dalälvsområdet. Ansvariga:
Lst Västmanlands och Örebro län, SVS Mälardalen och Värmland-Örebro samt
och Svenska Naturskyddsföreningens Projekt Vitryggig hackspett.
Östergötlands län. Ansvariga: SVS Östra Götaland och Länsstyrelsen.
Jönköpings län. Ansvariga: SVS Jönköping-Kronoberg och Länsstyrelsen.
Kalmar län. Ansvariga: SVS Östra Götaland och Länsstyrelsen.

I andra hand bör länsplaner även tas fram för:
 Norrbottens län. Ansvariga: SVS Norrbotten och Länsstyrelsen.
 Västerbottens län. Ansvariga: SVS Västerbotten och Länsstyrelsen.
 Västernorrlands län. Ansvariga: SVS Mellannorrland och Länsstyrelsen.
 Gävleborgs län (utanför Dalälvsområdet). Ansvariga: SVS Dalarna-Gävleborg
och Länsstyrelsen.
I flera fall ovan kan planerna med fördel samordnas till större regioner. De utpekade
ansvariga ovan skall vid framtagandet samråda med Åtgärdsprogrammets nationella
samordnare, Skogsvårdsorganisationens nationellt ansvarige för vitryggsfrågor och
Svenska Naturskyddsföreningens Projekt Vitryggig hackspett. Åtgärdsprogrammets
nationella samordnare ansvarar för att berörda länsstyrelser och skogsvårdsstyrelser
inför programperioden 2009–2013 tagit fram eller uppdaterat nödvändiga länsplaner.

10.5 Skogsvårdsorganisationens rådgivning
Skogsvårdsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland-Örebro har år 2002 antagit en
rådgivningspolicy för privata skogsägare vars marker omfattas av länsplanerna för
vitryggig hackspett: Policy för skogsbruksåtgärder inom karterade områden för
vitryggig hackspett. Policyn är även lämplig att använda vid rådgivning i övriga
län/regioner med framtagna länsplaner för vitryggig hackspett (se 10.4) och i övriga
områden lämpliga för vitryggig hackspett. Alla åtgärder inom karterade områden skall
syfta till att säkerställa och optimera biotoperna för vitryggig hackspett och andra arter
med liknande krav på biotoperna. För att nå dit är slutmålen för de karterade områdena
bl.a. att volymandelen lövträd skall vara minst 50% och volymandelen gran högst 20%,
volymen död ved minst 20% av totalvolymen i en mogen skog, samt att brända marker
med hög volym död ved finns inkluderade. Ansvariga: Skogsvårdsorganisationens
nationellt ansvarige för vitryggsfrågor och berörda skogsvårdsstyrelser.

10.6 Områdesskydd
I delar av artens utbredningsområde har en relativt stor andel av de kvarvarande
värdekärnorna redan skyddats genom exempelvis reservatsbildning, så är fallet t.ex. i
delar av nedre Dalälvsområdet respektive Kalmar län. I andra delar av landet,
exempelvis i Dalsland och Värmland, saknar många viktiga miljöer för arten
fortfarande ett långsiktigt skydd. Det är därför av stor vikt att artens kvarvarande
oskyddade värdekärnor bevaras genom olika typer av områdesskydd.

10.6.1 Naturreservat
Det är viktigt att anlägga ett landskapsekologiskt perspektiv vid insatser för att bevara
och restaurera lövskogar värdefulla för vitryggig hackspett. Inte sällan grupperar sig

31

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5486 • Åtgärdsprogram för bevarande av Vitryggig hackspett och dess livsmiljöer

ning snarast identifieras. Det är av stor vikt att skydd av viktiga miljöer för vitryggig
hackspett verkligen får tillräcklig tyngd i bevarandestrategierna i de län där arten fortfarande finns kvar eller har funnits i sen tid. Vitryggig hackspett är en ansvarsart i
reservatsarbetet för länsstyrelserna i bl.a. Västra Götalands, Värmlands, Västmanlands,
Uppsala, Dalarnas, Gävleborgs, Jönköpings och Kalmar län.
Vitryggig hackspett har mycket stora arealkrav och många av de lövskogar som är
värdefulla för arten är relativt små och fragmenterade. Det innebär att det är viktigt att
länsstyrelserna vid reservatsarbetet, i högre grad än vid annan typ av reservatsbildning,
inkluderar utvecklingsmark i reservatsförslaget. I Naturvårdsverkets rapport 5295 –
Planering av naturreservat – anges att andelen utvecklingsmark i normalfallet inte bör
överstiga 30% i reservat större än 30 ha och inte mer än 50% i reservat mindre än 30
ha. I särskilt prioriterade trakter, exempelvis trakter med särskilt värdefull lövskog och
som innehåller värdekärnor för vitryggig hackspett, är det ofta nödvändigt att
proportionen utvecklingsmark överskrider de ovan angivna riktvärdena för att
naturvärdena skall kunna bevaras och utvecklas. Små och fragmenterade värdekärnor
för arten bör därför vanligen förstärkas med exempelvis lövträdsrika hyggen, olika
typer av sekundära lövskogar, björkskog på gamla mossodlingar, m.fl. habitat som
annars ges lägre prioritet vid bevarandearbetet. Ett annat viktigt sätt att förstärka
mindre värdekärnor är att inkludera utvecklingsmark i form av mer triviala barrbestånd
som bränningsobjekt. Ansvariga: berörda länsstyrelser i samråd med Naturvårdsverket.

10.6.2 Natura 2000
Många kärnområden för vitryggig hackspett ligger i utpekade Natura 2000-områden
(se Bilaga VII). Flertalet är redan skyddade som naturreservat eller är planerade för
reservatsbildning. I många av dessa Natura 2000-områden är vitryggig hackspett listad
som en s.k. bilaga 1-art. Flera av artens livsmiljöer i dessa områden utgör dessutom s.k.
prioriterade naturtyper i Natura 2000-arbetet. Det innebär att de bevarandeplaner som
länsstyrelsen tar fram skall innehålla konkreta åtgärder för att arten och dess
livsmiljöer uppnår, bibehåller eller återställer s.k. gynnsam bevarandestatus, d.v.s.
livskraftiga bestånd. Kunskapsunderlag för lämpliga åtgärder i bevarandeplanerna
finns förutom i detta åtgärdsprogram även i de Artvisa vägledningar för prioriterade
arter och naturtyper inom Natura 2000 som Naturvårdsverket tagit fram. För att kunna
nå gynnsam bevarandestatus för arten är det viktigt att bevarandeplanerna skrivs
utifrån ett landskapsperspektiv, där åtgärder i det skyddade kärnområdet kompletteras
med åtgärder även i landskapet som omger Natura 2000-området, inklusive områden
med produktionsskog (se 10.8). Ansvariga: berörda länsstyrelser.

10.6.3 Biotopskyddsområden
Skogsvårdsstyrelsernas arbete med biotopskydd är mycket viktigt för att säkerställa
skydd av mindre värdekärnor för arten. Idag är det vanligt att den övre gränsen för
biotopskydd sätts vid 5 ha. Det är angeläget att även större områden ibland kan säkerställas som biotopskydd när reservatsinstrumentet av olika anledningar inte är användbart. För att optimera naturvårdsnyttan och de ekonomiska resurserna är det nödvändigt
att skyddet av artens livsmiljöer genom naturreservat och biotopskydd samordnas på
landskapsnivå (se kap. 10.8). Viktiga kärnområden för vitryggig hackspett saknar ofta
de signalarter och rödlistade arter – huvudsakligen kryptogamer – som används vid
nyckelbiotopinventeringarna. Därmed missar nyckelbiotopsinventeringarna vanligen
de rödlistade vedlevande insekter som ofta finns i den vitryggiga hackspettens
livsmiljöer. Särskild information om denna typ av biotoper och deras naturvärden är
därför av särskild vikt. Det behövs m.a.o. en flexibel syn på vilken typ av habitat som
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kan bevaras som biotopskyddsområde i regioner med karterade vitryggsområden.
Ansvariga: berörda skogsvårdsstyrelser.

10.6.4 Naturvårdavtal
I karterade områden för vitryggig hackspett är det relativt vanligt att naturvårdsavtal
tecknas för lövträdsrika blandskogar eller mindre områden med triviallövskog. En
lämplig åtgärd i sådana biotoper är att markägaren får hugga ut all gran medan däremot
allt löv och en viss andel tall lämnas (se även kap.10.7). Biotopskyddsområden
kompletteras ibland med ett naturvårdavtal när det finns ett skötselbehov. Avtal är
också användbara för utvecklingsmark eller skyddszoner i anslutning till naturreservat
och biotopskydd. Ansvariga: berörda skogsvårdsstyrelser.

10.6.5 Frivilligt skydd
Det frivilliga skyddet är ett viktigt komplement till de områden staten skyddar och
kommer på lång sikt att ha en stor betydelse för skyddet av arten. För att optimera
naturvårdsnyttan måste ibland en bättre samordning ske mellan det statliga områdesskyddet och de frivilliga insatserna. Det kräver ett väl utvecklat samarbete och samordning mellan naturvårdsmyndigheterna, skogsbolagen, markägarorganisationerna,
privata markägare och den ideella naturvården (se kap. 10.8). Medan naturvårdsmyndigheternas arbete av naturliga skäl huvudsakligen måste inriktas på skydd av
objekt med höga nutida värden, kan bolagens och de privata skogsägarnas naturvårdsarbete gripa över mer varierade objekt och skogstyper, nyttja ett större urval av skyddsoch skötselinstrument samt ibland även kombinera kommersiellt skogsbruk med framgångsrikt naturvårdsarbete. Det frivilliga skyddet ger därför bättre möjligheter än det
statliga områdesskyddet att skydda områden med potential för höga framtida värden
eller objekt där framtidsvärden aktivt nyskapas. Exempel på områden med framtidspotential för vitryggig hackspett är bl.a. lövträdsrika oplanterade hyggen och unga
lövsuccessioner på dikade våtmarker. Exempel på områden där höga framtidsvärden
kan nyskapas är hårt brukad barrskog som undantas för naturvårdsbränning.

10.6.5.1 Bergvik Skogs vitryggsprojekt
Bergviks aktionsplan för vitryggig hackspett (för detaljer, se kap. 9.13) omfattar drygt
10 000 ha av bolagets produktiva skogsmark, fördelade på 100 stycken hundrahektarsytor. Dessa områden ingår i bolagets ekologiska landskapsplaner. I dessa områden
anpassas skötseln för att skapa livsmiljöer för vitryggig hackspett. Detta kommer att
ske genom att restaurera och vidmakthålla lövdominerade bestånd med ett stort inslag
av döda träd, genom exempelvis uthuggning av gran, ringbarkning av björk och
skapandet av högstubbar av björk och asp. Många områden består av lövträdsrika
hyggen som på sikt skall få utvecklas till lövdominerade biotoper lämpliga för arten.
Bolaget har upprättat särskilda riktlinjer för skötseln av dessa vitryggsområden och för
många områden finns en detaljerad skötselplan. För nästan alla områden finns idag
också en form av naturvårdsavtal med berörd skogsvårdsstyrelse. Restaurering och
skötsel har påbörjats i en del områden. Utan skötsel och restaurering har endast en
mindre del av dessa objekt tillräckligt höga biotopkvalitéer för att kunna hysa arten
idag.
Bergvik Skog arbetar vidare med att färdigställa skötselplanerna för dessa områden,
samt att utföra de skötselåtgärder som föreslås i dessa planer. Bergvik Skog AB åtar
sig att fortsätta detta åtagande och att prioritera egna åtgärder i dessa områden i
samklang med arbetet i detta nationella åtgärdsprogram. Prioriteringen av åtgärder bör
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Sveaskog har åtagit sig att inom ovanstående fem ekoparker, i stor skala, bevara och
restaurera kärnområden och lämpliga lövskogar för vitryggig hackspett. Genom
skötsel, exempelvis uthuggning av gran, kommer lövdominerade bestånd med höga
nutidsvärden att bibehålla lövdominansen. Oplanterade hyggen och andra bestånd med
ungt löv med framtidspotential kommer att få utvecklas till biotoper lämpliga för arten.
Sveaskogs åtgärder för den vitryggiga hackspetten omfattas av ekoparkernas
skötselplaner. Dessa ekoparksplaner kommer att omföras till ett 50-årigt lagligt skydd
genom ekoparksavtal, ett slags naturvårdsavtal, med berörda skogsvårdsstyrelser.
Utanför ekoparkerna arbetar Sveaskog med ytterliga tre naturvårdsambitioner på landskapsnivå: 5, 10 och 15 %-landskap, där siffrorna står för andelen frivilligt eller lagligt
skyddad skogsmark i landskapet. Denna biotopavsättning kommer att genomföras
inom ramen för en hänsynsprioritering som bl.a. identifierar kärnområden för olika
skogstyper i landskapet. Sveaskog har åtagit sig att i de omgivande landskapen till
ovanstående ekoparker skydda och sköta lövskogar lämpliga för vitryggig hackspett.
Sveaskogs åtaganden för arten kunde pga tidsskäl inte fullt ut inkluderas i detta
programs genomförandedel (kap. 12). Sveaskogs prioritering av åtgärder för skydd och
skötsel av lämpliga livsmiljöer för vitryggig hackspett behöver därför ytterligare samordnas med arbetet i detta nationella åtgärdsprogram. Åtgärderna kan omfatta röjning
och ringbarkning av gran, skapande av död lövved, naturvårdsbränningar samt åtgärder
för lövföryngring. För att bedöma områdenas framtida bärkraft som miljöer för arten
behöver det uppskattas hur stor areal av de fem ovan nämnda ekoparkernas 18 600 ha
som verkligen utgör kärnområden eller kan utvecklas till optimala biotoper för arten.
Denna koordinering bör ske under år 2005 genom samråd mellan Sveaskog och bl.a.
Åtgärdsprogrammets nationella samordnare samt berörda skogsvårdsstyrelser.

10.6.5.3 Handlingsprogram för övriga skogsbolag och
skogsägarföreningar
Inom de områden där vitryggig hackspett förekommit under de senaste decennierna bör
under programmets löptid diskussioner inledas med samtliga övriga större bolag samt
markägarorganisationer om möjligheten av att dessa antar egna handlingsprogram för
arten – i likhet med Bergvik Skog. Detta kan ske inom ramen för bolagens ekologiska
landskapsplaner, i de gröna skogsbruksplanerna, eller som separata policydokument.
Det är önskvärt att planerade naturvårdsinsatser som gynnar lövträdsberoende arter –
exempelvis naturvårdsbränningar – i första hand dirigeras till bolagens marker i de
prioriterade trakterna (kap. 12). Ansvariga: Åtgärdsprogrammets nationella
samordnare, Skogsvårdsorganisationens nationellt ansvarige för vitryggsfrågor,
Svenska Naturskyddsföreningens Projekt Vitryggig hackspett och berörda skogsbolag.

10.6.5.4 Ekologisk landskapsplanering
I trakter med värdekärnor av vitryggig hackspett kan ekologisk landskapsplanering,
ELP, vara en bra arbetsmodell för skogsbruket för att tillvarata artens speciella behov
av såväl skydd och skötselåtgärder. Exempel på lämpliga åtgärder ges under kap. 10.7.
Det är också viktigt att andra naturvårdsinsatser som kräver landskapsperspektiv kan
ingå i bolagens ELP, till exempel storskaliga störningsregimer som exempelvis naturvårdsbränning och återskapande av lövträdsrika sumpskogar. Berörda naturvårdsmyndigheter bör söka ta del av de större markägarnas ELP för att se var frivilliga
avsättningar också kan utgöra en resurs i arbetet med vitryggig hackspett. Ansvariga:
Åtgärdsprogrammets nationella samordnare och Skogsvårdsorganisationens nationellt
ansvarige för vitryggsfrågor samt berörda skogsbolag och andra större markägare.
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10.6.5.5 Certifiering
Skogsbolag och privata markägare som är certifierade enligt FSC eller PEFC skall
frivilligt avsätta 5% av den produktiva skogsmarksarealen för naturvårdsändamål. I
regioner av betydelse för vitryggig hackspett är det viktigt att försöka påverka skogsägarnas urval av områden så att lämpliga miljöer för arten finns väl representerade.
Certifierade skogsägare bör av berörda myndigheter och den ideella naturvården
informeras om behovet samt vilken typ av habitat som bör prioriteras. Ansvariga:
berörda skogsvårdsstyrelser, Skogsvårdsorganisationens nationellt ansvarige för
vitryggsfrågor samt Svenska Naturskyddsföreningens Projekt Vitryggig hackspett.

10.6.5.6 Övrigt frivilligt skydd
Övriga privata initiativ att frivilligt skydda skogar som är viktiga för vitryggig
hackspett genom att undanta dessa från skogsbruk, kan på nationell nivå inte förväntas
nå sådan omfattning att det är något naturvården kan räkna med. Lokalt kan sådana
privata initiativ dock ha stor betydelse för arten.
Flertalet bolag och markägarorganisationer har en frivillig policy att inte avverka
nyckelbiotoper i avvaktan på att staten löser frågan om skogsbrukets krav på
ersättning. Detta frivilliga moratorium är sagt att gälla fram till åtminstone 2005. I
områden viktiga för arten har skogsvårdsorganisationens rådgivningsarbete en viktig
roll för att förmå privata markägare att undanta nyckelbiotoperna från skogsbruksåtgärder – med undantag av rena skötselåtgärder som är till för att gynna biotopernas
naturvärden. Ansvariga: berörda skogsvårdsstyrelser.

10.6.5.7 NOKÅS-bidrag
Nokås (Natur och kulturvårdsåtgärder i skogen) är ett bidrag för privata skogsägare
som vill gynna skogens natur och/eller kulturvärden. Nokås är användbart för att
stimulera skötselåtgärder på privat mark i områden viktiga för vitryggig hackspett.
Exempel på lämpliga åtgärder i artens livsmiljöer är naturvårdsbränning, frihuggning
av gamla lövträd, borthuggning av gran i lövträdsrika bestånd, skapande av död ved,
restaurering av sumpskogar m.fl. åtgärder. Bidraget täcker 70% av den fördyrande
kostnaden för såväl material som arbete. Ansvariga: berörda skogsvårdsstyrelser.

10.6.5.8 Andra frivilliga överenskommelser
Diskussioner bör inledas med de största virkesaktörerna i artens nuvarande utbredningsområde om att ta fram en policy om inköp av lövved från karterade kärnområden
för vitryggig hackspett. Policyn bör bygga på samma principer som den som tidigare
tagits fram för regionen västra Svealand (se kap. 9.9 i bilaga V), och bör offentliggöras
på lämpligt sätt för att få verkligt genomslag. Till programperioden 2009–2013 bör ett
sådant policyförslag finnas framtaget. Ansvariga: Åtgärdsprogrammets nationella
samordnare i samråd med Skogsvårdsorganisationen samt berörda aktörer på
virkesmarknaden.

10.7 Skötsel, restaurering och nyskapande av
lövträdsmiljöer
Omfattningen av de biotopförbättrande åtgärderna kommer att vara av avgörande
betydelse för om arbetet med att återfå en livskraftig svensk population av arten
kommer att lyckas. Den vitryggiga hackspettens krav på mycket stora revir (ofta mer
än 100–300 ha) med höga andelar lövträd och död lövved, innebär att enbart områdes-
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skydd som åtgärd inte är tillräckligt för att kunna bibehålla arten som svensk häckfågel.
Det beror främst på att artens ursprungliga livsmiljöer, till exempel lövnaturskogar,
lövträdsrika blandskogar, lövbrännor, lövstrandskogar och lövträdsrika sumpskogar
sedan länge är antingen försvunna från landskapen eller är så små och fragmenterade
att kvarvarande optimala restbiotoper inte längre är av tillräcklig storlek.
De kvarvarande värdekärnorna måste därför förstärkas och/eller bindas samman genom
restaurering av suboptimala biotoper. Det måste också ske genom att tillräckliga
arealer lövträdsrika miljöer nyskapas på marker där det idag växer huvudsakligen
barrskog – exempelvis genom naturvårdsbränning. I ett kortare perspektiv är det också
nödvändigt att kompensera bristen på äldre lövträd och död lövved genom att förlänga
triviallövträdens successionsfas. Skötselåtgärder som på så sätt förlänger eller ”låser”
lövsuccessioner, exempelvis genom uthuggning av gran är därför nödvändiga. I många
reservat kommer skötselåtgärder behövas för att tills vidare kompensera för den brist
på lövträd och död lövved som råder på landskapsnivå.
Relativt få områden utgörs av stabila lövskogsmiljöer, typ sump- och strandskogar, och
flertalet lövskogsmiljöer utgörs av successionsskogar. Lövskogens naturvärden är
därför ofta av tillfällig natur på grund av att arter nyttjar lövträden endast under en viss
tid i successionsförloppet. De specialiserade lövskogsarterna har normalt bara ett
begränsat ”tidsfönster” där habitatet är optimalt för respektive art. För att möjliggöra
för arterna att nyttja sina optimala tidsfönster i successionsförloppet måste lövträdsinslaget i landskapet hela tiden förnyas.
I det biotopvårdande arbetet är det viktigt att det finns fokus på såväl det kortsiktiga
som långsiktiga arbetet. Det räcker m.a.o. inte att enbart sköta och restaurera områden
med höga nutida naturvärden. Områden måste också väljas ut som genom skötsel eller
nyskapande åtgärder kan utvecklas till miljöer med framtida höga värden för arten.

10.7.1 Skötsel och restaurering
De biotopförbättrande åtgärderna består främst av uthuggning av gran samt skapande
av död stående lövved. Att ta bort gran i lövträdsrika bestånd syftar till att förlänga
lövträdsfasen, öka andelen lövträd, skapa mer varierade bestånd, öka andelen äldre
träd, öka andelen solbelysta stammar och förbättra möjligheterna till både dimensionstillväxt och föryngring av lövträd. Syftet med att skapa död lövved är huvudsakligen att
kortsiktigt gynna främst insekter som lever på döende och döda lövträd och därmed
även förbättra möjligheterna till födosök. Som en positiv sekundär effekt ger skapandet
av död ved också mer flerskiktade, luckiga och på sikt olikåldriga bestånd.
I reservat, biotopskyddsområden och områden med naturvårdsavtal kan skötselåtgärderna styras genom direkta skötselanvisningar. Sådana direktiv måste finnas med i
naturreservatets skötselplan redan vid bildandet, men behöver också tas fram för ett
stort antal redan befintliga reservat, vilket ibland kan kräva att skötselplanen behöver
modifieras. En förutsättning för att lyckas med skötselåtgärder som gynnar triviallövskog på bolagsmark och övrig privat skogsmark är att väl invanda röjnings- och
gallringsbeteenden ändras, så att åtgärderna verkligen utförs i syfte att gynna lövträd.
På privat mark kommer skogsvårdsstyrelsernas rådgivningsarbete att vara av
avgörande betydelse (se kap. 10.5). Ansvariga: Berörda länsstyrelser (skötsel i
naturreservat och nationalparker), Skogsvårdsorganisationen (rådgivningsarbete,
naturvårdsavtal och diverse praktiskt skötselarbete) i samråd med Åtgärdsprogrammets
nationella samordnare och Skogsvårdsorganisationens nationellt ansvarige för
vitryggsfrågor samt med berörda skogsbolag och skogsägarföreningar.
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10.7.1.1 Ökad lövträdsandel och förlängd lövskogsfas i objekt med
nutidsvärden
Uthuggning av gran. Vilken metod som nyttjas måste bedömas från fall till fall, bl.a.
beroende på granens ålder, områdets belägenhet, tillgång till personal och utrustning,
eventuella direktiv i skötselplaner m.m. Små granar tas enklast bort med röjsåg. Större
granar kan antingen avverkas med motorsåg eller skördare, alternativt ringbarkas.

Exempel på skötselåtgärder i en lövstrandskog som uppkommit på gammal ängs-/hagmark. A).
En strandlövskog i ett sent successionsförlopp där invandrande gran skuggar och tränger ut
lövträden. Lövskogen är likåldrig och har ett lågt inslag av död ved. B). Skötselåtgärder är
genomförda, huvudsakligen uthuggning eller ringbarkning av gran samt skapande av död
lövved genom ringbarkning av enstaka björkar samt högkapning av vissa aspar och björkar.
Stängsling kan vara nödvändig om betestrycket av klövvilt är högt. Äldre tall har sparats. C).
20 år senare. En bred zon med strandlövskog har bildats. Strandskogen är olikåldrig,
flerskiktad och har en hög andel solexponerad stående död lövved. Så småningom behöver
inväxande gran ånyo röjas bort. Efter Angelstam & Andersson 1997. Bearbetning och montage:
Krister Mild.
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Fördelen med att ringbarka gran är att den döda granveden gynnar vissa vedlevande
insekter och olika hackspettar, exempelvis tretåig hackspett. Om inte särskilda hänsyn
till friluftslivet (i reservat) eller risken för spridning av skadeinsekter till brukade
bestånd anses vara för stor är ringbarkning den metod som är att föredra från
naturvårdssynpunkt. En alternativ metod är att skapa stora mängder granhögstubbar
med hjälp av en skördare, vilket det finns rutiner för i skogsbruket.

Lövskogsfasen förlängs i ett kärnområde för vitryggig hackspett genom att gran huggs ut. Lövträd, grov tall och all död ved har sparats. För att öka mängden död ved har även barrträd
högkapats. I reservat, biotopskyddsområden och i marker med naturvårdsavtal kan gran
ringbarkas och lämnas att dö, vilket ger upphov till stora mängder död ved under en längre
tidsperiod. I lövrika bestånd kan även död lövved skapas genom ringbarkning eller högkapning.
Om inte betestrycket av klövvilt är för omfattande kommer uppslaget av lövsly att bli kraftigt. I
älgtäta områden kan stängsling behövas för att få en tillräcklig föryngring av lövträd. På sikt
kommer området att få en flerskiktad, olikåldrig och luckig lövdominerad skog med rik förekomst av äldre lövträd och död lövved. Lövslyet får självgallra, men uppväxande nya granar
behöver så småningom röjas bort. Illustration: Martin Holmer.

Övriga åtgärder. Täta bestånd av ung till medelålders björk och asp gallras ibland i
naturvårdssyfte för att öka dimensionstillväxten. De utgallrade stammarna tas då
tillvara som massa- eller brännved. Vi avråder från detta i karterade vitryggsområden
eftersom självgallrande klen lövved av asp och björk är viktiga för en rad vedlevande
insekter och för den vitryggiga hackspettens födosök. Vi rekommenderar därför att
sådana bestånd får självgallra – skötselinsatserna behöver snarast koncentreras på
andra håll. Däremot kan det prövas att lokalt gynna dimensionstillväxten genom att
ringbarka i klena och täta bestånd av björk.

10.7.1.2 Skapande av död lövved
Variation är ett nyckelord vid skapande av död ved – det gäller såväl metoder, val av
trädslag, antal dödade träd per ytenhet, och hur träden fördelas i terrängen.
Anledningen är att variationen skapar livsrum för fler arter än vad som blir fallet vid en
mer likformig skötsel. De träd som kommer i fråga för att skapa död lövved är främst
björk, asp och al. Brand är en bra men resurskrävande metod att snabbt skapa stora
mängder död ved – både löv- och barrved – men behandlas separat nedan.
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Högstubbar. Den mest tidseffektiva metoden är att skapa lövhögstubbar genom
högkapning eller ”knäckning” med hjälp av skördare, särskilt om detta kan ske i
samband med att gran huggs ut. Ju högre upp kap- eller brottytan blir desto högre blir
naturvärdet. Att skada och knäcka lövträd med hjälp av en skördare har fördelen att
hela trädet gör naturvårdsnytta (inte enbart stubben), att döendet tar längre tid, att
skadan och ”brottet” kan varieras, att brottytan mer efterliknar naturliga brott vid
exempelvis stormskador – vilket ökar naturvårdsnyttan. Tekniken att skada och döda
lövträd med skördare kräver fantasi och nytänkande hos maskinförarna.
Att spränga lövträd är en alternativ metod att skapa lövträdsstubbar, men det är
tveksamt om sprängning kan utgöra en rationell och praktisk skötselmetod p.g.a.
säkerhets- och kunskapskraven.
Ringbarkning. Lövträd kan ringbarkas med motorsåg/yxa/dragkniv eller genom
barkfläkning med hjälp av skördare. Åtgärdsprogrammet förespråkar att det huvudsakligen är björk som bör ringbarkas. I vissa områden kan ringbarkning av andra arter
av lövträd, inklusive ädellöv, också komma i fråga. Åtgärdsprogrammet förespråkar att
asp inte bör vara ett förstahandsval vid ringbarkning. Fältstudier har visat att aspveden
i många fall snabbt blir mycket hård efter ringbarkning och därför mindre intressant för
många insekter. I vissa fall står ringbarkade aspar fortfarande tio år efter åtgärden torra
och tillsynes utan omfattande angrepp av vedlevande insekter (Aulén 1988, Ingvar
Arvidsson, Stig Holmstedt, muntligen). Dessutom råder det i flertalet regioner en brist
på äldre asp på landskapsnivå. Klen aspved förefaller ha störst värde för vitryggig
hackspett ur födosökssynpunkt när den självgallrar (Ingvar Arvidsson, Jan Bengtsson,
Fredrik Wilde, muntligen).

10.7.1.3 Åtgärder för föryngring av lövträd
Åtgärder som underlättar och möjliggör föryngring av lövträd är en mycket viktig del
av skötselåtgärderna. Många gånger får man en mycket omfattande och kraftfull föryngring av lövträd efter slutavverkning. I andra fall kan det vara nödvändigt att dels
möjliggöra, eller i naturvårdssyfte imitera, naturliga störningar som brand och översvämning i skogsekosystemen, för att initiera lövsuccessioner. Detta behandlas i kap.
10.7.2. Även markberedning för att gynna lövföryngring kan behöva utvecklas – en
miljövänlig metod med tamgrisar har exempelvis prövats framgångsrikt på några
platser i Sverige. En annan viktig åtgärd är stängsling av särskilt utsatta lövföryngringar för att förhindra alltför omfattande klövviltsbete, vilket behandlas i kap. 10.12.

10.7.2 Nyskapande av lövträdsmiljöer
Målet med de nyskapande åtgärderna är att få marker som idag har relativt låga naturvärden och ofta inga värden alls för vitryggig hackspett att utvecklas till miljöer med
höga framtidsvärden. De två enskilt viktigaste åtgärderna är att dels låta områden med
riklig lövföryngring, exempelvis lövträdsrika hyggen, utvecklas till lövträdsrika
skogar, samt att utföra storskaliga naturvårdsbränningar med syfte att skapa bl.a. lövbrännor och mer naturskogsliknande skogar. Från biologisk mångfaldssynpunkt är det
viktigt att åtgärderna för nyskapande av lövträdsmiljöer på sikt fokuserar på att
kompensera bristen på lövträd i produktionslandskapets barrskogar. Det kan göras
genom att åtgärderna allteftersom flyttas från det lövrika kulturlandskapets kantzoner,
där många av artens värdekärnor finns idag, ut i det egentliga barrskogslandskapet.
Ansvariga: Regionala samrådsgrupperna (urval av lämpliga bränningsobjekt i de
prioriterade trakterna), berörda länsstyrelser (åtgärder i naturreservat och
nationalparker), Skogsvårdsorganisationen (rådgivningsarbete, naturvårdsavtal och
diverse praktiska åtgärder) i samråd med skogsbolagen.
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Skapa lövträdssuccessioner. Lövsuccessioner kan skapas genom att oplanterade lövträdsrika hyggen antingen får utvecklas fritt eller skötas genom att gran så småningom
huggs ut för att förlänga lövträdsfasen. Det är också ett sätt att, från naturvårdssynpunkt, på sikt restaurera trivial barrskog mot mer naturskogsliknande förhållanden. I
skogar på goda till medelgoda boniteter med visst lövinslag får man många gånger en
mycket god föryngring av lövträd efter slutavverkning. Om mer av de befintliga lövträden sparades i röjnings- och gallringsfasen – än vad som i dag är praxis i skogsbruket – skulle lövandelarna i produktionsskogarna kunna höjas avsevärt på relativt
kort tid. Om målet är att skapa naturliga lövsuccessioner genom fri utveckling är det
idag i många områden p.g.a. klövviltets betestryck nödvändigt att stängsla dessa
hyggen för att lövuppslaget skall kunna utvecklas till träd. Betestrycket varierar dock
vanligen kraftigt på lanskapsnivå och för skogsbruket kan en god lövföryngring ofta
nås utan stängsling enbart genom val av lämpliga områden.
Områden med lövsuccessioner kan också aktivt skapas, exempelvis för att åstadkomma
sammanbindande korridorer av lövträd mellan olika kärnområden i trakter viktiga för
vitryggig hackspett. Sådana korridorer är lämpliga längs exempelvis sjöstränder och
rinnande vattendrag samt längs bryn mot jordbruksmark. De kan också fungera som
förstärkningszoner och hänsynsytor runt mindre värdekärnor. En metod är att hugga ut
all gran, skapa död barrved genom högkapning och ringbarkning, samt spara grövre
tall och samtliga lövträd. Ibland kan rena planteringar av gran eller tall behöva
avvecklas helt för att skapa lövträdsdominerade bestånd.
Brand. Syftet med naturliga bränder eller naturvårdsbränningar i den vitryggiga hackspettens livsmiljöer har två syften – dels att skapa framtida lövträdsbestånd i form av
lövbrännor och dels att på kort sikt skapa stora mängder död ved. Brandfält med gott
om död och förkolnad ved – både barr- och lövved – har en stor dragningskraft på vedinsekter och utgör därmed goda födosöksområden för hackspettar. Höga naturvårdskvaliteter uppstår väldigt fort på brandfält och kontrollerade bränder är därför en
effektiv metod att snabbt skapa viktiga födosökshabitat i och i anslutning till revir av
vitryggig hackspett. Erfarenheter från bl.a. Värmland och Dalsland visar att alla
svenska hackspettsarter (med undantag av göktyta) söker sig till brandfält för födosök
och ofta även häckning. I Värmland finns bl.a. ett färskt exempel där ett par av
vitryggig hackspett under fyra års tid häckat på ett brandfält i ett tidigare barrdominerat
bestånd. Arten födosökte under häckningstid intensivt på bränd död tallved (Jan
Bengtsson, Fredrik Wilde, muntligen). Liknande erfarenheter finns även från Norge
(Ingvar Stenberg, muntligen). Brandfältets tillgång på de vedlevande insekter som
utgör föda för vitryggig hackspett förefaller ofta vara rikligast de första 5 (–10) åren
efter brand, men verkar därefter normalt klinga av. Kunskapen om den långsiktiga
betydelsen av brandfältens brända ved vid födosök av arten är dock än så länge
fragmentarisk och fortsatta studier behövs.
Vid naturvårdsbränningar behöver vanligen en viss del av virkesvolymen tas ut för att
bekosta åtgärden, av brandsäkerhetsskäl, och/eller för att erhålla brännbart
hyggesavfall för att få ett tillräckligt kraftigt brandförlopp. Virkesuttag är i en del fall
även nödvändigt av naturvårdsskäl för att gynna vissa arter eller skogstyper. Däremot
är det önskvärt att man vid naturvårdsbränningar för att gynna vitryggig hackspett
samt flertalet rödlistade brandgynnade arter bränner en så stor del stående skog som
möjligt för att i förlängningen maximera andelen död och döende ved. Ett eventuellt
uttag av träd bör därför helst vara motiverat av naturvårdsskäl eller brandtekniska skäl.
Även om uttag av träd vid naturvårdsbränning i vitryggsmiljöer huvudsakligen skulle
ske för att bekosta åtgärden rekommenderar åtgärdsprogrammets att uttaget inte
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överstiger 40% av virkesvolymen. Vid naturvårdsbränningar på bolagsmark och privat
mark som har ett rent naturvårdssyfte (målklass NS) samt i naturreservat är
åtgärdsprogrammets rekommendation att ett eventuellt uttag av träd bör vara motiverat
av naturvårdsskäl eller brandtekniska skäl samt helst inte överstiga 20% av
virkesförrådet. Trädslagssammansättningen och trädens diameter efter uttaget bör
spegla situationen före åtgärden. Det är m.a.o. viktigt vid ett eventuellt virkesuttag att
även grova stammar sparas inför bränningen och inte enbart klenare dimensioner.
Har branden varit tillräckligt intensiv kommer den första trädgenerationen bestå av
rena lövträdsbestånd. Dessa lövbrännor består ofta av asp, björk och sälg – i södra
Sverige i en del fall även av ek. Redan efter några årtionden börjar lövbrännornas täta
bestånd av klena lövträd självgallra och blir därmed åter intressanta för vitryggig
hackspett. Lövbrännorna bildar så småningom blandlövskogar med inväxande gran.
När granen börjar konkurrera ut lövträden bildas stora mängder grov död lövved till
gagn för ett stort antal insekter, svampar, lavar och inte minst hackspettar. I dag är det
vanligt att lövföryngringen spolieras, eller kraftigt försenas, på många brandfält genom
klövviltets betestryck. På kort sikt är därför en lösning att brandfälten helt eller delvis
stängslas och att en del av budgeten för naturvårdsbränningar reserveras för stängsling.
Genom att göra en snabb besiktning av betestrycket på lövslyet på närbelägna hyggen
kan risken för överbete på brandfältet – och därmed behovet av stängsling – normalt
bestämmas. Brandfältet bör stängslas så fort branden är släckt, väntar man tills nästa
växtsäsong hinner klövviltet ofta beta av flertalet nya lövträdsplantor.
Bestånd med höga lövträdsandelar bör inte vara förstahandsval för bränning i trakter
som är viktiga för vitryggig hackspett. Det gäller särskilt barrbestånd med stor inblandning av asp, även om dessa områden har en brandhistorik eller om lövträdsvärdena
t.o.m. uppkommit vid en tidigare brand. Så länge det råder en brist på gammal grov asp
på landskapsnivå bör snarare lövskogsfasen förlängas i sådana lövträdsrika bestånd
genom att gran huggs ut eller ringbarkas snarare än att området bränns. Annars finns
risken att bränningen skapar en kontinuitetslucka för arter beroende av gammal asp.
Däremot är det fördelaktigt om mer barrdominerade bestånd – om markförhållandena
så tillåter – bränns i nära anslutning till det lövträdsrika området.
Brandfält i den vitryggiga hackspettens miljöer skall naturligtvis lämnas till fri
utveckling för att bilda lövbrännor – återplanteras de för skogsproduktion går det
långsiktiga värdet för vitryggig hackspett och flertalet krävande arter i princip helt
förlorat. I vitryggsområden är det viktigt att naturvårdsbränningar anläggs i sådana
områden och på sådant sätt att branden ger upphov till ett stort lövuppslag. Bränderna
bör m.a.o. aktivt styras till områden med hög potential för uppslag av främst asp och
björk, men även brand på utpräglat torra marker är intressant för arten eftersom det
efter naturvårdsbränningar även i brandpräglade tallmiljöer ofta bildas stora mängder
sälg. För att få ett rikligt lövuppslag är det viktigt att brandintensiteten och
bränningsdjupet är tillräckligt stort. Variation i bränningarna är viktigt men eftersom
intensitet, skogstyp, väder och så vidare kommer att variera så kommer också
bränderna naturligt att få mycket olika förlopp. Snarare än att planera för den
”perfekta” naturvårdsbränningen bör antalet bränningar per år öka markant.
Naturvårdbränningar måste planeras utifrån ett landskapsperspektiv, när det gäller
geografisk placering, regelbundenhet, skogstyp, behov ur artskyddssynpunkt m.m. Det
gäller m.a.o. att låta bränderna vandra runt i landskapet med brandintervall som
efterliknar de förhållanden som tidigare var naturliga för regionen. Detta kräver
gemensam planering mellan naturvårdsmyndigheterna och skogsnäringen. Ur den
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vitryggiga hackspettens synpunkt är det viktigt att initialt försöka koncentrera en del av
naturvårdsmyndigheternas och bolagens naturvårdsbränningar till områden i så nära
anslutning som möjligt till artens kärnområden.
Tillsammans med restaureringsarbetet i artens kärnområden är naturvårdsbränningar
i anslutning till värdekärnorna den högst prioriterade åtgärden. Det innebär att i
anslutning till de viktigaste värdekärnorna måste det brännas nya områden med
stående skog ungefär vart femte år i åtminstone två decennier framåt för att ge arten
tillräckligt goda villkor för födosök.
I reservat och nationalparker är det viktigt att det finns en beredskap för naturliga
bränder. Det bör bl.a. anges i områdets skötselplan hur spontan brand skall behandlas.
Detta förutsätter också långt gångna kontakter mellan länsstyrelsens naturvårdsenheter
och räddningstjänsten på orten, såväl som handfast planering.
Senast 2007 bör ett samarbete med räddningstjänsten ha inrättats i de prioriterade
regionerna om att alla spontana skogsbränder skall rapporteras till
naturvårdsmyndigheterna. Åtgärdsprogrammets nationella samordnare, i samråd med
berörda länsstyrelser och skogsvårdsstyrelser, ansvarar för att rutiner för detta tas fram
tillsammans med räddningstjänsten. På så sätt kan mindre områden som brunnit
avsättas som biotopskyddsområden av skogsvårdsstyrelsen medan större områden kan
skyddas som naturreservat av länsstyrelsen. Många mindre brandområden kommer
idag till naturvårdsmyndigheternas kännedom först när markägaren redan hunnit röja
och återplantera dessa. För att på sikt kunna lyfta brandplaneringen i stort till en
regional landskapsnivå behöver en nationell branddatabas inrättas, såväl för naturliga
bränder som för bränder anlagda av naturvårdsskäl.
Översvämning. Att få fler översvämningar i skogslandskapet är ett viktigt mål för att
öka andelen lövträd och död ved. Det är också ett relativt enkelt sätt att utveckla vissa
barrskogar i produktionslandskapets mot mer naturskogslika förhållanden. Det kan
bl.a. ske genom att diken läggs igen i befintliga sumpskogar eller i skogar som tidigare
dikats kraftigt, att igenväxande inägor dämmes, eller vattendomar i reglerade vattendrag justeras så att naturliga säsongsvisa översvämningar åter får förekomma. I många
strandlövskogar är tillräckligt omfattande översvämningar en förutsättning för att
kunna behålla stabila lövträdsmiljöer. Utan vatten som störningsregim vandrar granen
vanligen snabbt in i sådana skogar och konkurrerar ut lövträden. Även bäver som
dämmer lövsumpskogar och lövrika kulturmarker skapar snabbt goda förutsättningar
för vitryggig hackspett genom den stora mängden död ved som uppstår. När bävern
avverkat merparten lövträd i sådana miljöer överges platsen, dämmet raseras successivt
och marken blir åter torrare vilket initierar en ny lövträdssuccession (”bäverbränna”). I
vissa områden för vitryggig hackspett kan bävern dock bli ett problem, se kap. 10.13.
Till det reviderade åtgärdsprogrammet för år 2009–2013 skall åtgärdsprogrammets
nationella samordnare, i samråd med berörda länsstyrelser och skogsvårdsstyrelser, ta
fram regionala förlag på lövsumpskogar att restaurera och nyskapa.
Stormfälld skog. Omfattande stormfällningar i barrskog har liknande ekologisk funktion som brand – dels bildas på kort sikt mycket död ved, dels bildas på lång sikt ofta
lövträdsrika successioner. Att låta stormfälld produktionsskog utvecklas fritt är ett sätt
att restaurera sådana barrskogshabitat mot mer naturskogslika förhållanden. I de prioriterade regionerna för arten kan områden med stormfälld barrskog avsättas som biotopskyddsområde respektive naturreservat, eller skyddas genom frivilliga avsättningar.
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