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Sammanfattning  
På grund av ett ökande modernt skogsbruk där tall och gran har ett högre ekonomiskt värde än lövträd 
har lövskogarna minskat drastiskt och därmed också den vitryggiga hackspetten (Dendrocopos 
leucotos). I den här uppsatsen har jag valt att undersöka den vitryggiga hackspettens möjlighet till 
häckning i Luleå kommun, närmare bestämt om de två områdena som inventerats för uppsatsen utgör 
lämpligt habitat för arten att häcka i samt vilka åtgärder som bör utföras ifall resultatet förklarar 
områdena olämpliga. Genom fältinventering har data tagits fram för volym av varje trädslag samt volym 
av död ved.  
 
I område A består 55% av den totala volymen (m3sk) av björk. 22% består av gran, vilket är på gränsen 
till för högt för ett lämpligt vitryggshabitat. Alla levande lövträd är tillsammans 65%. Kategorin torra är 
totalt 7,3%, vilket är långt under den rekommenderade gränsen för ett lämpligt habitat.  
I område B består 59,7% av den totala volymen av björk. 22,1% består av gran. Alla levande lövträd är 
tillsammans 68,9%. Kategorin torra är totalt 3,4%, vilket är långt under den rekommenderade gränsen 
för ett lämpligt habitat.  
 
Resultatet visar att områdena inte utgör lämpliga habitat just nu. Jag diskuterar huruvida den använda 
metoden eventuellt underskattar områdenas kvalitet för den vitryggiga hackspetten, bland annat att 
hänsyn inte tas till de döende träden, utan endast de som är helt döda.  
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Abstract  
Because of the expanding modern forestry where pine and spruce have a higher economical value 
than deciduous trees, the deciduous forests have decreased drastically and therefore also the White-
backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos). I have chosen to examine the probability for nesting 
White-backed Woodpecker in this essay, in particular if the areas invented for this essay constitute 
suitable habitat for the species to nest in, and what measures should be taken if the result declares 
the areas unsuitable. Through field inventory, data have been generated about the volume of each 
tree species and volume of dead wood.  
 
In area A, 55% of the total volume (m3sk) consists of birch. 22% consists of spruce, which is a high 
value for a suitable nesting habitat for the white-backed woodpecker. All living deciduous trees 
together is 65%. The dead trees are 7.3% of the volume, which is way lower than the recommended 
limit (>20%) for a suitable habitat. In area B, 59.7% of the total volume consists of birch. 22.1% 
consists of spruce. All living deciduous trees together is 68.9%. The dead trees are 3.4% which is way 
lower than the recommended limit for a suitable habitat.  
 
The results show that the areas are not suitable for the time being. I discuss if the method used may in 
fact under-estimate the study area’s quality as a nesting habitat. Among other things, that the dying 
trees are not considered, only those that are completely dead.  
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Inledning 

På grund av ett ökande modernt skogsbruk där tall och gran har ett högre ekonomiskt värde än 

lövträd (bland annat björk) (SCA 2019) har lövskogarna minskat drastiskt och därmed också 

den vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos). Något som för allmänheten kan verka 

oviktigt, men som är en del av en förödande utveckling för skogens biodiversitet. Vitryggen är 

klassad som akut hotad (CR) i rödlistan sedan 1970-talet och är dessutom en paraplyart 

(Naturvårdsverket 2017). Det innebär att med vitryggens utdöende försvinner också en stor 

mängd andra djur/insekter som kräver likartade förhållanden. Bell, Hjältén, Nilsson, Jørgensen, 

och Johansson (2015) nämner att den här typen av krävande arter också har svårt att anpassa 

sig till de snabba förändringar vi människor skapar.  

I den här uppsatsen har jag valt att undersöka den vitryggiga hackspettens möjlighet till 

häckning i två områden i Luleå kommun. Jag har valt ut områden som tidigare har bedömts som 

lämpliga och/eller med potential att bli lämpliga habitat av Skogsstyrelsen tillsammans med 

fågelskådaren Jan Bergström (Skogsstyrelsen 2015). Sedan utförde jag en inventering av 

trädslag, mängden lövträd och mängden död ved. Inventeringen har varit viktig för att få 

objektiva data och inte endast en subjektiv bild av artens möjligheter att leva i dessa områden.  

Uppsatsen är ett samarbete med Skogsstyrelsen i Luleå som har ett stort intresse för ämnet och 

försöker uppmärksamma skogsägare och hitta lösningar på problemet att bibehålla livsmiljöer 

för sällsynta skogsfåglar. Jag gavs möjligheten till det här uppdraget under min praktiktid hos 

Skogsstyrelsen hösten 2019 och har med hjälp av deras kunskap, material och utrustning kunnat 

utföra den inventering som behövs. Förhoppningen med uppsatsen är att den ska kunna fungera 

som en upplysande, dokumenterande och vägledande del i arbetet med vitryggig hackspett i 

Luleå kommun samt andra delar av landet.  

 

 

 

 

 

 

Häckning – fåglars process för 

partnerval och fortplantning 

(Nationalencyklopedin u.å.a) 

Habitat – boendemiljö 

(Nationalencyklopedin u.å.b) 
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Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att ta reda på om det finns möjlighet för den 

vitryggiga hackspetten att häcka i Luleå kommun, närmare bestämt i de två avgränsade 

områdena som inventerats i kommunens kustnära del strax öster om Luleå tätort. Utöver det 

finns även en förhoppning om att uppsatsen ska uppmärksamma vitryggens besök och försök 

till häckning i Luleå kommun. Intresset för denna numera exklusiva art är stort hos ornitologer 

och naturvårdare men generellt mindre hos allmänheten och skogsbrukare. Skogsstyrelsen 

driver ett arbete för att öka intresset och kunskapen hos främst skogsbrukare, som är deras 

främsta målgrupp. Som en del i det arbetet gavs en möjlighet att forma ett examensarbete och 

frågeställning i ämnet.  

Med hjälp av tidigare kunskap om artens krav och mina egna undersökningar i fält ska följande 

frågor besvaras: 

-Utgör de undersökta områdena lämpligt habitat för att den vitryggiga hackspetten ska kunna 

häcka?  

Om inte: 

-Vilka åtgärder bör utföras i områdena för att förbättra det kortsiktigt och långsiktigt så att det 

kan bli lämpligt område för arten att häcka i?    
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Bakgrund 

Den vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos) klassas främst som stannfågel och har en 

vid utbredning från Europa i väst till Asien i öst, med viss variation i färg och storlek. I Europa 

förekommer den i de centrala-, norra- och östra delarna, bland annat i Norge, Sverige, Finland 

och Estland. I Ryssland och Sibirien har den beskrivits som nomadiserande inom sitt 

häckningsområde, men förflyttar sig ibland även bortom det (Cramp 1985). Dessa 

utvandringsvågor har inneburit att Finland och Sverige sedan 1987 har fått spontana besök av 

många nya vitryggiga hackspettar österifrån. I Sverige gäller det framför allt Norrlandskusten. 

Varför dessa fåglar förflyttar sig sådana långa sträckor med jämna mellanrum vet man inte 

säkert, men det har troligen att göra med minskad tillgång på föda i ursprungsområdet 

(Naturvårdsverket 2017). Dessa utvandringsrörelser gynnar arbetet med att få vitryggig 

hackspett i Sverige, då de ökar populationen och därmed chanserna till häckning och 

nyetablering. Lundmark (2020) skriver att nu, år 2020, har en ny så kallad invasion inletts och 

ett flertal individer har hittat sin väg till Norrbotten. 

Denna hackspett var under 1800-talet tämligen allmän i Sverige, och verkar ha haft 

tyngdpunkten av sin förekomst i Mellansverige. Fram till 1900-talets första hälft skedde en 

markant minskning och den blev mer sällsynt. Under den senare halvan av 1900-talet fram till 

idag har trenden varit fortsatt negativ (Aulén 1988). Den vitryggiga hackspetten har blivit ännu 

mer sällsynt förekommande (Aulén 1988) och är idag akut hotad med endast några enstaka 

häckande par i hela landet (Naturvårdsverket 2017).  

Arten har aldrig häckat i överflöd i Norrbotten men har erfarits i trakterna sedan en lång tid 

tillbaka. De fynd som gjort för Norrbottens län under 1800- och tidigt 1900-tal beskrivs bland 

annat såhär: 

”Häckar hufvudsakligen i norra delarna af riket. Funnen långt upp i Lappmarken vid 

Jockmock […]” (Carlson 1894). 

”[...] exemplar hafva blivit sedda ända uppe vid Jockmock i Lappland.” (Westerlund 1905). 

”Den vitryggiga hackspetten är bofast åtminstone från Jockmock och Luleåtrakten ända ned 

till östra Skåne, men bofynden är få och spridda.” (Pehrson 1930). 

(Aulen 1988, Ss. 73-74) 
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I tidskriften Norrbottens Natur har alla därtill kända observationer av vitryggig hackspett under 

åren 1895-1967 sammanställts (Holm 1970). Platser som tas upp är bland annat Luleå, Piteå, 

Boden, Jokkmokk och Vittangi. Dessa observationer är från alla tider på året, inte endast under 

häckningstid.  

Från årtalen 2000-2018 finns totalt 13 inrapporterade fynd av vitryggig hackspett i Norrbotten 

i Artportalen (u.å.). Åren 2019 och 2020 har däremot desto fler vitryggiga hackspettar 

rapporterats in, hittills 71 stycken (Artportalen u.å.). Många av dessa är med största sannolikhet 

samma individ, men likväl en markant ökning. Detta styrker teorin om en pågående 

vitryggsinvasion i Norrbotten.  

 

Figur 1. Fyndplatser av vitryggig hackspett i Norrbotten 2019-2020. Röd linje = länsgräns Norrbotten.  
Källa: Artportalen (u.å.) Data hämtad [2020-02-24]. 
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Vad är lämpligt habitat för vitryggig hackspett? 

För att förstå vad som är ett lämpligt område för stadigvarande förekomst av vitryggig hackspett 

behövs ett landskapsperspektiv. I Naturvårdsverkets åtgärdsprogram (2017) nämns att det ska 

finnas minst 100-150 hektar lämpligt habitat (benämns där som optimalområde) inom ett 500 

hektar stort område för att fungera som ett bra vitryggsområde. De 100-150 hektaren behöver 

inte hänga samman utan kan förekomma fläckvis inom de 500 hektaren. I övrigt talas det ibland 

om värdetrakt/vitryggstrakt, vilket är något annat än ett lämpligt habitat. Det är ett större 

avgränsat område utan arealkrav men där det ska ingå ett antal lämpliga habitat som kan vara 

antingen tillgängliga eller potentiella, och de ska vara inom ett avstånd från varandra som 

möjliggör att den vitryggiga hackspetten kan förflytta sig mellan dem. I Norrbotten finns två 

värdetrakter varav den ena i Luleå (figur 2) Den andra ligger i Tornedalen, Haparanda 

(Naturvårdsverket 2017).   

 

Vad som är lämpligt habitat beskrivs i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram (2017) där ”volym” 

avser trädens virkesvolym (m3sk): 

”Mål för optimalbiotoper inom optimalområdet 

• minst 75 % av volymen ska utgöras av lövträd (detta gäller inte bestånd 

som har brunnit, antingen spontant eller genom naturvårdsbränning) 

• trädslagen asp, björk, al och/eller sälg ska dominera bland lövträden 

• >20 % av volymen ska bestå av döende och död lövved (främst stående), 

dock minst 20 m³sk/ha 

• lövträdens genomsnittsålder ska vara minst 80 år (detta får dock avgöras 

från fall till fall, självgallrande asp- och albestånd kan vara lämpliga 

redan efter 20 år).” (Naturvårdsverket 2017 s.49.) 
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Figur 2. Karta över värdetrakt för Vitryggig hackspett i Luleå kommun. Källa: Naturvårdsverket 2017. 
Bakgrundskarta: Terrängkartan, vektor © Lantmäteriet. 
 

Den vitryggiga hackspetten har alltså höga krav på sitt habitat, där det mest framträdande är att 

den lever och födosöker i lövskog eller lövdominerad blandskog. Trädslag som i vårt land är 

särskilt viktiga för arten är glasbjörk (Betula pubescens), vårtbjörk (Betula pendula), asp 

(Populus tremula), sälg (Salix caprea), klibbal (Alnus glutinosa) och gråal (Alnus incana) 

(Aulén 1988). I den här studien har jag behandlat de två björkarterna som ett kollektiv, kallat 

”björk”. I övrigt förekommer mycket jolster (Salix pentandra) i område A, vilket jag har valt 

att slå samman med sälg på grund av deras nära släktskap och kallar därför både jolster och sälg 

för ”sälg”. Aulén (1988) bearbetar data för klibbal och ek (Quercus robur) i sin avhandling, 

men framledes har jag valt att endast belysa de trädslag som är relevanta för Norrbotten.  

Lövskog har ett högre ljusinsläpp än barrskog vilket gör att insektsfaunan skiljer sig åt i skogar 

med olika mycket lövträd (Naturvårdsverket 2017), och lövträdens vikt för arten ligger bland 

annat i de insekter som lever i dem. Vitryggiga hackspettens föda består av en blandning av 

vedlevande- och barklevande insekter, bland annat långhorningar (Aulén 1988). Många av de 

arter som föredras förekommer främst i grov ved som är döende eller död. Dock påpekar Aulén 

(1988) att sälg och asp kan vara användbara för födosök även som levande, då de bark-och 
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vedlevande insekterna anträffas i dessa också. Olsson och Wiklund (1999) påpekar även att den 

vitryggiga hackspetten föredrar gråalen för födosök under vintermånaderna, medan sälgen och 

björken blir mer använd under vår och sommar.  

Utöver de tidigare nämnda arealkraven är alltså mängden död ved och äldre skog med många 

döende träd viktiga för den vitryggiga hackspetten. Det finns dock ingen definitiv siffra på exakt 

hur mycket död ved som är artens minimumgräns, men enligt åtgärdsprogrammet för vitryggig 

hackspett (Naturvårdsverket 2017) bör den totala mängden stående och liggande död ved vara 

mellan 20 och 50 kubikmeter /ha för att ett habitat ska vara lämpligt.  

Aulén (1988) visar (tabell 1) att den stamgrovlek som den vitryggiga hackspetten föredrar vid 

födosök främst är medel – grova stammar, där ”medel” är 16-40 cm i diameter i brösthöjd och 

”grova” är >40 cm. De tunna stammarna (<15 cm) är generellt sett lite använda för födosök i 

förhållande till mängden tillgänglig ved, dock inte oanvända. Även den tunnaste 

diameterklassen <10 cm utnyttjas för trädslagen asp, sälg och gråal. Det mest använda 

trädslaget vid födosök för diameterklassen 11-20 cm är björk. Björk och asp är väldigt 

överutnyttjade i förhållande till mängd tillgänglig ved i klasserna 41-45cm->45 cm.  

Tabell 1. Visar hur stor andel av varje trädslags grovlek som används för födosök (i procent). ”Tillgängliga träd” och de 
tillhörande siffrorna i procent visar spridningen på trädslag som finns tillgängliga för födosök. Kolumnen ”Utnyttjade 
träd” visar hur många procent av de träd som finns som faktiskt utnyttjas för födosök. Endast utvalda, för Norrbotten 
relevanta trädslag. Originalkällan tar upp fler trädslag. Källa: Aulén 1988. 

 Diameterklass Björk  Asp  Sälg  Gråal  

  

Tillgängliga 
träd 

Utnyttjade 
träd 

Tillgängliga 
träd 

Utnyttjade 
träd 

Tillgängliga 
träd 

Utnyttjade 
träd 

Tillgängliga 
träd 

Utnyttjade 
träd 

Tunna <10cm 41,8% 11,8% 38,4% 17,6% 51% 13,6% 46,3% 29,7% 

 11-15cm 36,1% 15,6% 27,9% 6,3% 23,6% 20,4% 44,1% 21,9% 

          

Medel 16-20cm 12,6% 19% 14,3% 5,7% 16,3% 14,2% 6,6% 20,3% 

 21-25cm 5,9% 14,5% 9,5% 7,4% 6,1% 21,6% 0,6% 17,2% 

 26-30cm 2,4% 11,8% 4,6% 13,1% 2% 8% 1,3% 1,6% 

 31-35cm 0,9% 7,3% 3% 13,1% 0,3% 12,3% 0,3% 1,6% 

 36-40cm 0,3% 4,8% 1,4% 12,5% 0,1% 1,2% 0,6% 6,3% 

          

Grova 41-45cm 0,1% 2,9% 0,3% 10,2% 0,1% 0,6% 0,1% 1,6% 

 >45cm 0.1% 12,5% 0,6% 14,2% 0,2% 13% 0% 1,6% 

 

Den vitryggiga hackspetten kan alltså använda sig av alla träddimensioner för födosök, men 

annat gäller för bohål där det krävs en grövre stam (tabell 2).  
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Tabell 2. Medelvärdet av boträdens diameter i brösthöjd. Endast utvalda, för Norrbotten relevanta trädslag. 
Originalkällan tar upp fler trädslag. Källa: Aulén 1988 

Trädslag Diameter (cm) 

Asp 33,7 +/- 7,5  

Björk 32,1 +/- 8,3  

Gråal 24,6 +/-4  

 

Skogar med ovan nämnda kvalitéer har med tiden blivit allt mer sällsynta på grund av reglering 

av våtmarker med dikning, systematisk släckning av skogsbränder och motverkan av 

självföryngrande lövträd med röjning och gallring (Naturvårdsverket 2017). De naturliga 

störningarna som kontinuerligt skapar både lövrika skogar och död ved och är viktiga habitat 

för vitryggen, får inte längre utrymme i skogsbruket. Den typ av björk- och aspdominerad 

lövskog som uppstår flera årtionden efter en skogsbrand och som troligtvis har varit ett av 

vitryggens viktigaste habitat är idag i princip helt borta (Aulén 1988).  

Skogar med mycket löv hör inte bara till naturtillståndet, utan har också uppkommit genom 

mänsklig påverkan. Löv- och blandskogar har varit viktiga som foderkälla för boskapen genom 

stubbskottsskog och betesmarker, en typ markanvändning som höll skogarna ljusa och fria från 

igenväxning av gran (Slotte 1997). Även för den vitryggiga hackspetten är den här typen av 

skog viktig sedan lövbrännorna och översvämningsskogarna till stor del försvunnit från 

landskapet (Naturvårdsverket 2017). Genom landhöjningen skapas strandskogar med hög 

lövandel längs Norrlandskusten (Slotte 1997) vilket kan vara en av anledningarna till att den 

vitryggiga hackspetten hittar dit. Slotte (1997) nämner att dessa typer av lövskogar alltid växer 

igen och att granen tar över om det inte utförs skötselåtgärder. För att hålla dessa skogar öppna 

och fria från gran kan metoder som bete, trädhuggning, bränning etc. vara nödvändigt.  

Bristen på lämpliga lövskogsmiljöer är som nämnt ett stort hot mot den vitryggiga hackspettens 

fortlevnad i Sverige, men det finns även andra faktorer som kan påverka artens chans till utökad 

population. Dels kan den större hackspetten (Dendrocopos major) konkurrera ut den vitryggiga 

när det uppstår strid om reviren på grund av att den större hackspetten kan vistas i samma 

biotoper som den vitryggiga. Dels finns det risk för att den vitryggiga hackspetten och den 

större hackspetten hybridiserar, vilket är ett problem på grund av att häckningarna då leder till 

hybrider istället för artrena vitryggiga hackspettar. Det är också en stor risk att vitryggen och 

dess ungar jagas av bland annat hök och mård (Naturvårdsverket 2017). 
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Studieområden  

Undersökningsområdena ligger i Luleå kommun (Norrbottens län) och helt under högsta 

kustlinjen. Här består berggrunden till stor del av gnejs och granit, och till viss del basiska 

bergarter (Persson 2009). Jordarterna i undersökningsområdena består av en blandning av 

morän, silt, lera och sand. I omgivningen i övrigt förekommer även svallsediment, torv och berg 

i dagen (figur 4). 

 

Figur 3. Karta över jordarter i undersökningsområdena. Källa: SGU © Jordarter 1:1 miljon, vektor. 

 

Undersökningsområdena (Område A och B) (figur 4) ligger inom ungefär 4-5 kilometer till det 

närmsta utpekade lämpliga området där åtgärder utförs av Luleå Kommun, dvs 

Kalvholmen/Björkvik/Björkhaga på Hertsön/ner mot Hertsöfjärden (bilaga 1). Detta ger den 

vitryggiga hackspetten möjlighet att färdas mellan områdena, och utan att behöva korsa 

stadskärnan. 
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De avgränsade undersökningsområdena är idag till viss del skyddat av olika former av 

områdesskydd (figur 5). Område A, Boviken, är idag till stor del skyddat genom naturreservatet 

Ormberget-Hertsölandet som totalt är 2179,3 hektar. I Område B, Mulön, finns två olika 

områdesskydd. Ett naturvårdsavtal på 9,3 hektar och ett biotopskyddsområde på 2,5 hektar 

(Skogsstyrelsen u.å). 

 

Område A, Boviken (figur 6) (bilder bilaga 5) 

Det avgränsade området i Boviken är en lång remsa intill ett sund/våtmark. Här dominerar 

lövträden, men just innanför denna remsa dominerar barrskogen (Skogsstyrelsen u.å). Det gör 

att lövträdsremsan blir känslig och lätt kan försvinna under granen om den senare får möjlighet 

att sprida sig för mycket. Den del som främst innehåller lövträd ger en variation av sälg, asp, 

gråal och björk. Många av träden är tunna men andelen död ved är hög på grund av den sumpiga 

marken som naturligt skapar död ved. Denna remsa av lövträd är inte aktuell för 

skogsproduktion, och inte heller den del som är naturreservat (figur 5), vilket är till fördel för 

den vitryggiga hackspetten.  

Längs denna sträcka finns väldigt lite bebyggelse, endast i det östra hörnet av området. Det, 

tillsammans med sumpskog gör att det förekommer väldigt lite mänsklig störning av naturen 

och det vilda djurlivet, bortsett från det arbete som sker i de omkringliggande 

produktionsskogarna.  

 

 

Naturreservat – ”En länsstyrelse eller kommun får förklara ett mark- eller vattenområde som 

naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 

värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Även ett område som 

behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 

skyddsvärda arter får förklaras som naturreservat.” -Boverket 2018 

Naturvårdsavtal – ”Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan en markägare och 

Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller en kommun. Syftet med naturvårdsavtal är att utveckla och 

bevara naturvärden eller sociala värden.” – Skogsstyrelsen 2019 

Biotopskydd – ”Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse 

för växt- och djurarter.” – Skogsstyrelsen 2019 
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Område B, Mulön (figur 6) (bilder bilaga 6) 

Mulön är en halvö där majoriteten av ytan består av skog och då främst produktionsskog. På 

grund av att halvön är indelad i många små fastigheter, är det många olika skogstyper och 

många olika åldrar på skogarna. Det vanligaste är en blandning av löv- och barrträd. Vissa av 

skogarna har en högre andel löv och andra högre andel barr (främst gran). Det finns också ett 

antal våtmarker som ger de omgivande skogarna sumpskogskaraktär (Skogsstyrelsen u.å) och 

som naturligt skapar en större mängd död ved än vad de torra skogarna gör. 

Halvön verkar vara ganska skyddad från ny bebyggelse än så länge, vilket har gjort att vildlivet 

har fått leva hyfsat ostört om man ser till mängden människor som rör sig i skogarna. Däremot 

är skogsbruket en annan störning, som troligtvis har påverkat skogen rätt mycket i området.  

När det kommer till de olika skogstyperna på Mulön, finns det som sagt en stor variation 

(Skogsstyrelsen u.å). Några bestånd är rika på stora, höga lövträd medan andra är fulla av 

ungbjörkar som inte blir tjockare än ca 4-10 cm i diameter på grund av trängsel. Det finns också 

många grandominerade bestånd  

 

 

Figur 4. Karta över områdesskydd. Område 3 är ännu inte officiellt skyddad och syns därför inte i Skogens pärlor 
(Skogsstyrelsens kartverktyg för värdefulla skogsmiljöer och kulturlämningar), avgränsningen är ungefärligt ritad av 
författaren. 1 = grön linje, 2 = vit/rosa linje, 3 = röd linje. Källa: Skogens pärlor (2019). Bakgrundskarta © Lantmäteriet, 
109-2011/2037. 
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Vad innebär rödlistning? 

Rödlistan fungerar som en sammanställning av de arter som riskerar att dö ut inom landets 

gräns. Där bedöms arternas populationsstorlek, deras utbredning, beståndsutveckling etc. 

Beroende på hur deras status ser ut, placeras de ut i olika kategorier (figur 3) (Rödlistan SLU 

& Artdatabanken 2015). 

Kriterium för att en art ska klassificeras som Akut hotad (CR) i rödlistan visas nedan:  

 

Figur 5. Kriterier för rödlistning. NT (nära hotad), VU (sårbar), EN (starkt hotad), CR (akut hotad).  
Källa: Rödlistan SLU & Artdatabanken 2015 
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Nationella mål  

År 2005 tog Naturvårdsverket fram den första åtgärdsplanen tillägnad den vitryggiga 

hackspetten och dess livsmiljö gällande åren 2005-2008. Detta gjordes med syfte att stärka den 

akut hotade arten och att återskapa de miljöer den lever i, samt att gynna arbetet för miljömålet 

”Levande skogar” (Mild & Stighäll 2005). År 2017 kom nästa åtgärdsplan, vilken gäller åren 

2017-2021 och är således den som är vägledande idag. Den stora visionen med åtgärderna är 

att arten ska kunna klassas som Livskraftig (LC) istället för Akut hotad (CR). 

Åtgärdsprogrammet presenterar ett långsiktigt och ett kortsiktigt mål.  

”Långsiktigt mål (2070)  

Den svenska populationen av vitryggig hackspett omfattar 200 reproducerande par, d.v.s. 

omkring 500 reproducerande individer. 

Kortsiktigt mål (2021)  

Minst 10 reproducerande par av vitryggig hackspett finns i landet. Minst 40 funktionella revir 

(färdigställda optimalområden) med vardera minst 150 ha lämplig biotop finns inom de 5 

fokustrakterna. Samtidigt pågår ett arbete för att på längre sikt (40–80 år) erhålla ytterligare 

30 optimalområden under efterföljande programperiod.” 

- Naturvårdsverket 2017 s.27 

Åtgärder 

För att återskapa miljöer som den vitryggiga hackspetten kan leva och häcka i, måste åtgärder 

göras. Vanliga åtgärder för att återskapa skogar för den vitryggiga hackspetten är borthuggning 

av gran, återskapande av sumpskogar, ringbarkning etc. (Naturvårdsverket 2017). Bland annat 

visar Bell et al. (2015) att skogar åtgärdade med borthuggning av gran och nyskapad död ved 

ökar mängden vedlevande skalbaggar, vilket i sin tur gynnar den vitryggiga hackspetten. 

Nationellt arbetas det med åtgärdsplanen och de fokustraker som tagits fram, dvs. de områden 

i Sverige dit Naturvårdsverket (2017) m.fl. anser att åtgärderna ska riktas och där det finns 

potential att vitryggig hackspett kan etableras. Där ingår inte Luleå men på grund av ett stort 

intresse för hackspetten i kommunen utförs det där åtgärder på eget initiativ.  

Luleå kommun har utfört åtgärder både direkt och indirekt kopplade till vitryggen. 

Kristoffersson1 beskriver att de arbetar dels med att bibehålla lövdominansen i utvalda lövrika 

bestånd samt att öka andelen lövdominerande bestånd. Åtgärder som utförs är främst röjning 

1 Johan Kristoffersson, Skogsförvaltare Luleå kommun. 
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av små granar och ringbarkning av lövträd. Totalt sett har det röjts och ringbarkats ca 80-100 

hektar till och med 2019 för att bibehålla lövdominansen i lövrika bestånd, samt 40 hektar i 

bestånd där de vill öka andelen lövträd  

”De här åtgärderna är utförda över hela kommunens markinnehav, men tyngdpunkten av 

åtgärderna ligger så här långt inom ett område ner mot Hertsöfjärden där vi har en koncentration 

av fina lövskogsmiljöer.” – Johan Kristoffersson 2 

Även Skogsstyrelsen arbetar idag med åtgärder och informationsspridning som kan gynna den 

vitryggiga hackspetten. Bland annat arbetar de med att handläggningssystemet ska varna vid 

inkommande avverkningsanmälningar som ligger inom värdetrakter för arten, berättar Mattila3. 

En handläggare måste granska ärendet manuellt istället för att det ska gå automatiskt genom 

systemet. Andra åtgärder handlar framförallt om den hänsyn som skogsbrukare ska ta vid 

avverkning. I åtgärdsprogrammet beskrivs Skogsstyrelsen roll i skyddsarbetet bland annat 

såhär: 

”Det är nödvändigt att miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder inriktas mot att höja 

lövskogsvärdena i värdetrakter för vitryggig hackspett, som ett komplement till frivilliga 

avsättningar, formellt skydd och naturvårdande skötsel. För att lyckas med detta är information 

till skogsägarna mycket viktigt. Med kunskap om olika arters ekologi och biologi ökar 

skogsägarnas intresse för såväl artbevarande som naturvård generellt. I de flesta fall är det 

möjligt att utforma miljöhänsynen i skogsbruket så att den gynnar lövskogsarter […] 

Skogsstyrelsen ska ha en aktiv dialog med skogsbruket om anpassningar av den generella 

hänsynen utifrån behovet hos vitryggig hackspett, samt utföra rådgivning och sprida 

information om åtgärder som gynnar arten. Skogsstyrelsen ska också agera vid inkomna 

avverkningsanmälningar i alla värdetrakter på ett sätt som gynnar vitryggig hackspett. Detta 

sker inom den ordinarie rådgivnings- och tillsynsverksamheten.” 

(Naturskyddsföreningen 2017 s.34.) 

 

Enligt 30§ i Skogsvårdslagen (1979:429) ska hänsyn tas till naturvård och kulturvård vad gäller 

skötseln av produktionsskogar. Det kan handla om att lämna kantzoner till sjöar och vattendrag, 

kvarlämnande av träd på hyggen etc. Sådana åtgärder är viktiga för den vitryggiga hackspetten  

som har lövbårder, strandskogar och sumpskogar som viktiga habitat (Naturvårdsverket 2017). 

2 Johan Kristoffersson, Skogsförvaltare Luleå kommun. 

3 Carina Mattila, Skogskonsulent Skogsstyrelsen. 
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Källkritik  

Gustaf Aulén (1988) har gjort en grundlig litteraturstudie över den vitryggiga hackspettens 

förekomst i Sverige under tidigare århundraden, men som han själv nämner i sin artikel är det 

svårt att samla data från så lång tid tillbaka. Källorna kan vara okritiska. Däremot är arten 

välinventerad och dokumenterad på senare tid, så trots eventuella felkällor ger hans resultat en 

översiktlig bild om vitryggens utbredning.  

Naturvårdsverkets åtgärdsplan (2017) har tagits fram i samarbete mellan Naturvårdsverket och 

Skogsstyrelsen, vilka båda är statliga myndigheter. Jag har valt att stödja mig mycket på 

åtgärdsplanen för att den är omfattande och väl beskrivande.  

Några källor i min uppsats är ej vetenskapliga men har fyllt sin funktion genom att beskriva just 

Luleå eller Norrbottens läge idag då det varit svårt att hitta vetenskapliga källor som behandlar 

Luleå och Norrbotten lokalt. Ett exempel på en sådan källa är Lundmark (2020) som är en 

artikel på SVT nyheter. Även åtgärdsplanen (2017) är en typ av källa som inte kan räknas som 

vetenskaplig, men är väl utformad med hjälp av forskning i ämnet. 
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Metod  

I detta avsnitt går jag igenom studieområdena, dess egenskaper, hur inventeringen utfördes, hur 

områdena valdes ut och ändringar som gjorts i metoden. 

 

Hur områdena valdes ut 

Under 2013-2015 genomfördes SAFT-projektet (Skogsstyrelsen Arbetsförmedlingen 

Tillsammans) som var en satsning av Arbetsförmedlingen i samarbete med Skogsstyrelsen. 

Projektet avsåg att få tillbaka arbetslösa på arbetsmarknaden (Amofah & Gunnarsson 2015) och 

under 2015 genomfördes inventeringar av lämpliga vitryggsbiotoper i Luleå kommun. 

Inventeringarna resulterade i fyra huvudsakliga områden (bilaga 1), varav två ingår i min studie 

(figur 6). Ett av de två områdena (B) hade redan en tydlig avgränsning och en värderande 

klassificering i skrift (klassificering visas nedan). Det andra området (A) angränsade till B och 

hade en ungefärlig avgränsning. Med hjälp av flygbilder kunde jag forma en tydligare 

avgränsning av lövskogen, och tillsammans bildade de två områdena 105 hektar, vilket ligger 

inom minimumgränsen för att vara ett lämpligt habitat. Efter att områdena valts ut upptäcktes 

det att några skogsfastigheter i område B hade avverkats, vilket sänker värdet på området. Mer 

om detta tas upp i diskussionen.  

De delområden som ingår i område B är sedan tidigare avgränsade genom en kompletterande 

inventering av Skogsstyrelsen (2015) med syfte att få en uppfattning om var det skulle vara 

lämpligt att rikta områdesskyddsmedel och rådgivningsinsatser. De värderade delområdena 

utifrån hur god potential de har att bli lämpliga för vitryggig hackspett. Det innebär alltså att 

alla delområden inte är lämpliga idag, men kan med tiden öka i värde. Jag valde att ta med det 

området trots att det endast finns ett fåtal klass 1-områden (se nedan), för att få objektiva data 

över området som kan vara användbara för framtida åtgärder och utveckling. 

Utdrag från den rapport Skogsstyrelsen (2015) skrev för inventeringen: 

Klass 1: Områden som nu är fina lövmiljöer med hög andel död ved. Dessa områden är redan 

lämpliga vitryggsbiotoper men de kan fortfarande förstärkas genom aktiv skötsel. 

Klass 2: Områden av medelålder som har hög lövandel men som kanske har lite död ved eller 

för mycket barrträdsinslag för att nå upp till klass 1. Här kan man med aktiva skötselåtgärder 

rätt snart nå fina vitryggsbiotoper. 
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Klass 3: Områden med unga lövrika bestånd. Detta är framtidsbiotoper där det kan dröja 30-60 

år innan de kan antas bli intressanta vitryggsmiljöer. Dessa områden kan dock vara rätt stora 

och med tidig inriktning på att få det till fina lövbiotoper kan de vara mycket värdefulla 

framöver. 

 

Figur 6. Karta över områdesavgränsning samt klassificering (enligt Skogsstyrelsen) för område B. Bakgrundskarta: 
Terrängkartan, vektor © Lantmäteriet. 

 

Inventeringen  

För att ta reda på om skogen i de undersökta områdena skulle kunna vara lämpligt habitat har 

en inventering utförts under en vecka i månadsskiftet september-oktober 2019. De två 

angränsande skogsområdena (35 + 70 hektar) har inventerats med hjälp av så kallad 

cirkelytestämpling. Det innebär att istället för att inventera vartenda träd i ett område, slumpas 

provpunkter på 10 meter i diameter ut, där alla träd inom de ytorna tas med i inventeringen. 

Cirkelytestämpling är en metod som är flitigt använd för att värdera skog och som ger ett 

snittresultat över antal träd och volym (m3sk) (Skogskunskap u.å.).  

Mina två områden (A och B) är tillsammans 105 hektar. Enligt Naturskyddsföreningens manual 

(bilaga 2) ska det slumpas ut 1 punkt/2 ha. Utöver det slumpas det ut 15-20 extrapunkter för att 
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säkra ifall någon av de ordinarie punkterna inte kan tas med i beräkningen. Område A är 35 

hektar och där slumpades 22 ordinarie punkter ut samt 5 extrapunkter. Område B är 70 hektar 

och där slumpades 35 ordinarie punkter ut samt 10 extrapunkter. Totalt blev det 67 punkter 

varav 6 senare utgick på grund av att de var för svåråtkomliga med högt vattenstånd i sumpskog. 

Punkterna besöktes i fält och jag inventerade trädslag, diameter i brösthöjd och tillstånd på 

trädet (dött eller levande) med hjälp av en dataklave som är en typ av mätredskap för att mäta 

trädens diameter i centimeter. Om trädet var dött noterades även nedbrytningsgrad och om det 

var ett helt stående träd (HS), helt liggande träd (HL), stående cylinder (SC) eller liggande 

cylinder (LC) under rubriken ”Typ” i protokollet.  För att få fram volym på de inventerade 

träden mätte jag också höjden på utvalda träd (se förklaring under rubriken ”Ändringar i 

metoden”) med hjälp av ett höjdmätningsinstrument. 

Inventeringar av lämpliga vitryggshabitat har gjorts på andra håll i Sverige och internationellt. 

För att kunna jämföra den här studien med dessa har jag använt mig av samma 

inventeringsmetod, och en manual (bilaga 2) samt protokoll (figur 7) som 

Naturskyddsföreningen har tagit fram för just vitryggsinventering.  

 

Figur 7. Utdrag från Naturskyddsföreningens protokoll för inventering av lämpliga vitryggshabitat.  
Källa: Naturskyddsföreningen. 
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Ändringar i metoden 

Enligt Naturskyddsföreningens manual (bilaga 2) ska alla träd skrivas in i protokollet men på 

grund av ett behov av att effektivisera arbetet var jag tvungen att göra några ändringar. Nedan 

listas anledningar till vad jag beslutade mig för att protokollföra och varför.  

• Protokollet används för att skriva ner information om varje träd eftersom inventeringen 

utförs med en manuell klave, men eftersom jag använde mig av en dataklave 

registrerades all grundläggande information i den (trädslag, bredd, höjd och om det är 

dött eller levande).  

• Enligt manualen ska höjd på varje träd mätas, men jag valde att mäta höjd på 2 levande 

träd samt alla döda i varje punkt på inrådan från skogskonsulenter på Skogsstyrelsen. 

Skälet till beslutet är att det i den här uppsatsen är viktigt att få med all volym död ved, 

medan det räcker med ett genomsnittligt resultat för de levande träden. Processen för att 

välja ut vilka 2 levande träd jag skulle mäta höjd på, gick till så att jag själv valde ut 2 

träd som jag ansåg representera den genomsnittliga höjden i den aktuella provpunkten. 

Om det var många höga träd så mätte jag höjden på 2 höga träd, och var det blandade 

höjder på träden valde jag att mäta ett lägre träd och ett högre träd.  

• Dataklavens brist är att den inte kan registrera vilket trädslag de döda träden är. 

Antingen är det levande och kan registreras som björk, asp, gran etc. eller så är det 

endast ”torrt” (dött) och där räknas alltså alla trädslag in.  

På grund av de ovan nämnda orsakerna valde jag att endast protokollföra de träd jag mätte höjd 

på, samt trädslag för de döda träden ifall jag skulle behöva den informationen senare. All annan 

information registrerades som ovan nämnt i dataklaven. 

Det mest optimala hade självfallet varit att utföra inventeringen exakt enligt manualen för att få 

ett så jämförbart resultat som möjligt, men det hade för mig som ensam inventerare tagit flera 

veckor att utföra vilket inte är lämpligt inom den tidsramen jag har för mitt examenarbete. 

• Jag har även valt att till stor del behandla de två områdena separat vad gäller 

inventering, resultat och diskussion på grund av dess olika karaktärer. Data har tagits 

fram för båda skogsområdena för att få en tydlig bild av vad de olika skogsområdena 

kan erbjuda separat. Risken var annars att något av områdena skulle bli undervärderat. 

Det här ger en tydlig bild av vilket område som faktiskt är bättre eller sämre och 

vilka/hur mycket åtgärder som är nödvändigt. En enklare uträkning görs även för de 

två områdenas genomsnittliga resultat, dvs de 35 och 70 hektaren tillsammans (105 

hektar). 
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Resultat 

Område A, Boviken, 35 hektar stort. 

Område A består av en blandning av tall, gran, björk, gråal, sälg, samt torra (döda) träd. De 

nedan angivna procentsiffrorna avser volym (m³sk) av det totala området.  

De kategorierna med högst procent är björk 55% (2973,6 m³sk = 85 m³sk/ha) och gran 22% 

(1203,3 m³sk = 34 m³sk/ha). Kategorin Torra är totalt 7,3% (392 m³sk) vilket är 11,2 m³sk/ha. 

Tillsammans är alla levande lövträd 65% (3507 m³sk) vilket är 100 m³sk/ha.  

Tillhörande tabeller till alla separata trädslag i område A finns i bilaga 3.  

 

Figur 8. Den totala volymen i hela område A för varje diameterklass av alla trädslag sammanslagna. Avser både döda 
och levande träd. Relevanta tabellkolumner är ”%”, ”Antal”, ”Volym [m³sk]”, ”Da (diameter)” och ”Höjd”. % avser volym, 
volymen är angiven i kubikmeter, diametern i centimeter och höjden i meter. 

 

Tabeller nedan visar varje trädslags fördelning i diameter i brösthöjd. Detta för att se tillgång 

av stammar som fungerar för födosök samt stammar som fungerar för bohål. Tall och gran 

lämpar sig inte för födosök och bohål, men redovisas för den totala volymen. Dvs. hur stor del 

tall och gran det finns i områdena i förhållande till lövträd. Alla tabeller visar volym (m3sk) för 

det totala området, EJ per hektar. 
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Figur 9. Den totala volymen av tall.  

Tallen hade drygt 100 m³sk av diameterklassen 22 cm och drygt 100 m³sk av diameterklassen 

24 cm. Övriga klasser varierade mellan ca 10-40 m³sk. Det innebär att det finns högre andel 

volym av grövre stammar än tunna.  

 

 

 

Figur 10. Den totala volymen av gran.  

Granen visade stor variation av volym/diameterklass. Störst volym av diameterklassen 24 cm. 

Generellt finns här en spridning av grövre och tunnare stammar.  
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Figur 11. Den totala volymen av björk.  

Björken hade stor variation av volym/diameterklass. Generellt fanns mycket av de smala-

medelgrova stammarna och mindre av de grövsta, men hög volym av de flesta 

diameterklasserna jämfört med exempelvis gran (figur 10) där alla diameterklasser ligger under 

200 m3sk.  

 

 

 

Figur 12. Den totala volymen av torra (döda) träd. Avser både stående och liggande död ved. 

Den döda veden visade stor variation i diameterklass. Mest volym i diameterklassen 14 cm. Det 

fanns även förekomst av grövre död ved (28-38 cm i diameter). Generellt fanns det låg volym 

av död ved då alla diameterklasser håller sig under 60 m3sk. 
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Figur 13. Cirkeldiagram som visar trädslagsfördelningen (i procent) av de döda träden i område A. 

Av den döda veden dominerade björk med 49% och sälg med 32%. Här finns också viss mängd 

gråal samt enstaka döda tallar.  

 

 

 

Figur 14. Den totala volymen av gråal.  

Gråalen visade stor variation i diameterklass, men jämnt mellan de tre diameterklassena 10, 12 

och 14 cm. Generellt låg volym av gråal.  
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Figur 15. Den totala volymen av sälg. 

Sälg hade mest volym i diameterklassen 12 cm med ca 90 m³sk. Lägre förekomst av 

diameterklasserna 16-24 cm. Även viss förekomst av grövre stammar. 
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Område B, Mulön, 70 hektar stort. 

Område B består av en blandning av tall, gran, björk, gråal, sälg, asp, övrigt löv, samt torra 

(döda) träd. De nedan angivna procentsiffrorna avser volym (m³sk) av det totala området.   

De kategorierna med högst procent är björk 59,7% (4112,8 m³sk = 59 m³sk/ha) och gran 22,1% 

(1604,9 m³sk = 23 m³sk/ha). Kategorin Torra är totalt 3,4% (250,2 m³sk) vilket är 3,6 m³sk/ha. 

Tillsammans är alla levande lövträd 68,9% (4752,8 m³sk = 68 m³sk/ha).  

Tillhörande tabeller till alla separata trädslag i område B finns i bilaga 4.  

Övrigt löv är de lövträd jag inte kunde artbestämma i fält.  

 

Figur 16. Den totala volymen i hela område B för varje diameterklass av alla trädslag sammanslagna. Avser både döda 
och levande träd. Relevanta tabellkolumner är ”%”, ”Antal”, ”Volym [m³sk] ”, ”Da (diameter)” och ”Höjd”. % avser volym, 
volymen är angiven i kubikmeter, diametern i centimeter och höjden i meter. 

 

Tabeller nedan visar varje trädslags fördelning i diameter i brösthöjd. Detta för att se tillgång 

av stammar som fungerar för födosök samt stammar som fungerar för bohål. Tall och gran 

lämpar sig inte för födosök och bohål, men redovisas för den totala volymen. Dvs. hur stor del 

tall och gran det finns i områdena i förhållande till lövträd. Alla tabeller visar volym (m3sk) för 

det totala området, EJ per hektar. 
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Figur 17. Den totala volymen av tall.   

Tallen hade generellt låg volym men hög volym av diameterklassen 70 cm.  

 

 

 

Figur 18. Den totala volymen gran.  

Granen visade stor variation i diameterklasserna, med störst volym i klassen 18 cm med 233 

m³sk. Generellt en hög volym av gran i området.  
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Figur 19. Den totala volymen av björk.  

Björken hade generellt väldigt mycket av de smalare stammarna, men få av de grövre. Tydlig 

nedgång av volym/diameterklass i diagrammet 

 

Övrigt löv (lövträd jag inte kunde artbestämma) hade endast en diameterklass (16 cm). Den 

hade en låg volym på 7,6 m³sk. 

 

 

 

Figur 20. Den totala volymen av torra (döda) träd. Avser både stående och liggande död ved. 

Varierad volym/diameterklass, men aningen högre volym av de smalare stammarna. Generellt 

låg volym av död ved i området.   
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Figur 21. Cirkeldiagram som visar trädslagsfördelningen (i procent) av de döda träden i område B. 

Av den döda veden dominerade björk 43% och sälg med 23%. Det förekom även viss mängd 

död ved av barrträd.  

 

 

 

Figur 22. Den totala volymen av sälg.  

Sälgen visade låg volym. Den diameterklass mest volym var 18 cm med 24 m³sk. 
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Figur 23. Den totala volymen av gråal.  

Gråalen hade högst volym i diameterklassen 12 cm med drygt 70 m³sk. 

 

 

 

Figur 24. Den totala volymen av asp.  

Aspen hade högst volym i diameterklassen 22 cm med 70 m³sk, och låg volym av de smalare 

stammarna.  
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Område A och B, 105 hektar stort  

Sett till den totala volymen på 105 hektar står björken för 56% av den totala volymen (m3sk) 

och granen för 22%, vilka är de två största kategorierna (se figur 25). Den döda veden (”Torra”) 

är totalt 5%. Tillsammans är alla levande lövträd 65%. För exakta volymmängder se tabell 3. 

Tillhörande tabeller till alla separata trädslag i område A och B finns i bilaga 3 och 4.  

 

Tabell 3. Den totala volymen (m3sk) för de olika trädslagen samt den totala volymen/hektar.  

Trädslag  Total volym (m3sk) Område A och B Volym (m3sk)/hektar 

Tall 946,4 9 

Gran 2808,2 26,7 

Björk 7086,4 67,5 

Torra 642,6 6,1 

Gråal 419 4,9 

Sälg 449,6 4,3 

Asp 297,1 2,8 

Övrigt löv 7,6 0,07 

 

 

Figur 25. Volym (m3sk) i procent för alla levande trädslag samt död ved. 
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Diskussion 

 

Sammanfattning av resultaten med tillhörande diskussion 
I område A (figur 8) består 65% av den totala volymen (m³sk) av skogen av lövträd, vilket är 

10 procentenheter under den rekommenderade mängden lövträd för ett lämpligt habitat. 

Däremot är de lövträd som dominerar i området av rätt trädslag för den vitryggiga hackspetten, 

dvs björk, gråal och sälg. För mängden död ved är den rekommenderade gränsen >20%, minst 

20 m³sk/ha. Den siffran uppfylls inte, då område totalt endast består av 7,3% (11,2 m³sk/ha). 

Åldern på träden i området var svår att avgöra med tanke på den sumpskogskaraktär som 

förekommer, men med hänsyn till den självgallring som sker med hjälp av den sumpiga marken 

bör området vara lämpligt trots eventuell låg ålder. Granen ska helst vara mindre än 5% av den 

totala volymen, men som mest 25%. I område A består granen av 22% av volymen, vilket är på 

gränsen till för mycket gran för att vara ett lämpligt habitat.  

I område B (figur 16) består ca 69% av den totala volymen (m³sk) av skogen av lövträd, vilket 

är 6 procentenheter under den rekommenderade mängden lövträd för lämpligt habitat. De 

lövträd som förekommer är asp, björk, sälg, gråal. Utöver det består ca 22% av gran. Den döda 

veden är 3,4% (3,6 m³sk/ha), vilket är långt under den rekommenderade gränsen på >20%, 

minst 20 m³sk/ha.  

Resultatet för de två områdena tillsammans (105 hektar) (figur 25) visar att 65% av den totala 

volymen består av lövträd, dvs. 10 procentenheter under den rekommenderade mängden. 

Björken står för 56% av den totala volymen (m3sk) och granen för 22% vilka är de två största 

kategorierna. Den döda veden är totalt 5% av den totala volymen (figur 25). Den totala volymen 

av de olika trädslagen samt den döda veden för de 105 hektaren är snarlik volymen för de 

separata områdena på 35 samt 70 hektar. Det skiljer alltså inte särskilt mycket mellan de två 

separata områdena, förutom andelen död ved som är 3,9% högre i område A än B. 

Avgränsning 

Område B hade redan en tydlig avgränsning som Skogsstyrelsen tagit fram, medan område A 

var lite mer otydligt. Därför var jag tvungen att själv avgränsa det senare. Detta gjorde jag innan 

fältarbetet med hjälp av flygfoton för att kunna urskilja var det fanns lövskog och var det fanns 

barrskog. Den avgränsning som fastställdes för område A visade sig sträcka sig lite för högt 

upp mot granskogen på vissa ställen, vilket därmed ökade andelen gran i resultatet. Dock tror 
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jag ändå att det var viktigt att få med den delen av skogen då där fanns betydligt grövre och 

högre träd av både löv och barr, samt viss mängd grövre död ved av lövträd. Närmast 

strandkanten fanns det mest klena stammar och generellt sett är det så att ju grövre lövträd, 

desto bättre miljö är det för vitryggig hackspett. 

Metod 

Mycket av den inventerade skogen var fuktig eller sumpskog men det var också några delar 

som var torrare. Eftersom några av de provpunkter som utgick på grund av högt vattenstånd låg 

i sumpskog som naturligt skapar mycket död ved hade dessa eventuellt kunnat ge en högre 

procent död ved i totalen. Däremot är resultatet för mängden död ved långt ifrån kravet på >20% 

(figur 25) vilket innebär att något extra dött träd i resultatet inte hade gjort någon större skillnad.  

Något som däremot inte syns i resultatet är den mängd död ved med stammar smalare än 10 cm 

diameter, eftersom metoden inte innefattar dessa. Tabell 1 visar att även tunna stammar 

utnyttjas för födosök och i område A fanns en hög andel stammar av storleken <10 cm på grund 

av sumpskogskaraktären. Många av stammarna var döda eller döende, men räknades inte in i 

resultatet. Det gör att resultatet blir aningen missvisande. Det fanns mer döende och död ved 

och än vad resultatet visar. 

På grund av att det med den metod jag använde endast går att bedöma levande eller döda träd, 

och inte de som är döende blir resultatet missvisande även för de stammar som är grövre än 10 

cm. Även de döende träden är av stor vikt för den vitryggiga hackspetten (Aulén 1988 & 

Naturvårdsverket 2017), och i område A fanns en stor andel döende träd, men som registrerades 

som levande. Därför kan denna strandskogsremsa vara mer lämpad för vitryggen än vad 

resultatet visar. Detta kan gälla område B också, men där var det inte lika uppenbart många 

halvdöda träd.  

Utvalda områden 

Något annat som påverkar resultatet är de avverkningar som skett i område B. Några av de 

delområden som tidigare värderats som klass-1 och klass-2 (beskrivning i avsnittet ”Hur 

områdena valdes ut”) för den vitryggiga hackspetten är idag avverkade. Som diagrammet för 

björk i område B visar (figur 19) är det sparsamt med grövre björkstammar, och hade det inte 

avverkats skog hade troligen fördelningen sett lite annorlunda ut. Nu är det en tydlig negativ 

fördelning, mest av smala stammar och minst av grövre stammar när det gäller björken. De 

övriga trädslagen har generellt en jämnare grovleksfördelning.  
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Det har lagts ner ett stort arbete på att lokalisera lämpliga vitryggsbiotoper/habitat och Mulön 

har varit ett av dessa (bilaga 1). Jag valde att ta med Mulön trots förlorat värde och få klass-

1:or dels på grund av att det ligger bredvid Bovikens utpekade lokal och därmed tillsammans 

landar inom arealkraven på 100-150 hektar inom 500 hektar, dels på grund av att jag ville se 

med objektiva data ifall det verkligen tappat i värde. Enligt mitt resultat är Mulön inte längre 

något lämpligt habitat och det beror troligtvis till viss del på de avverkningar som utförts, men 

kanske även en viss brist i min metod som diskuterats tidigare. Dock är frågan ifall detta område 

hade nått upp till kraven på död ved och mängd lövträd även utan dessa brister just på grund av 

att majoriteten av skogen används för produktion där död ved röjs bort.  

Åtgärder och generella tankar 

I övrigt är det angeläget att ta hänsyn till värdetrakten (figur 2) och hur den kan förbättras. Det 

kan vara viktigt att öka konnektiviteten mellan de olika utpekade områdena genom att skapa 

mindre skogsområden som kan hjälpa den vitryggiga hackspetten att färdas mellan de större 

skogarna. Utan en möjlighet att vandra mellan olika lämpliga habitat, är det svårt för arten att 

etablera sig då både brist på mat och eventuell konkurrens i en skog kan göra att den tvingas 

bort och inte får chans att häcka (Naturvårdsverket 2017). Att skapa konnektivitet kan vara 

extra viktigt med tanke på att de utpekade lämpliga områdena (bilaga 1) är positionerade nära 

stadskärnan och att det förekommer störningar mellan områdena är sannolikt.  

Genom att fortsätta utföra åtgärder kan Luleås kustområde bli ett bra habitat för den vitryggiga 

hackspetten, och fler lämpliga områden kan skapas. Särskilt med tanke på de så kallade 

”invasioner” som sker ibland (Cramp 1985 & Naturvårdsverket 2017) är det viktigt att skapa 

habitat där individer kan välja att stanna och häcka. Kortsiktiga åtgärder som gynnar den 

vitryggiga hackspetten är som nämnt borthuggning av gran för att tillåta ljusinsläpp, 

återställning av sumpskog för att det naturligt skapar mycket död ved och ringbarkning för att 

även där skapa mer död ved (Naturvårdsverket 2017). Den döda veden kan variera i storlek, så 

länge det finns några träd med grövre stam som är lämpliga för bohål (tabell 2).  

Trots att det generellt sett är så att den vitryggiga hackspetten föredrar äldre träd och död ved 

av grova stammar (Aulén 1988), kan det vara viktigt att väga in faktorn att med många smala 

stammar blir det fler träd/kubikmeter ved. Dvs. det finns fler träd att födosöka i. Däremot är det 

då viktigt att dessa träd har en hög procent död eller döende ved, som skapas i exempelvis 

sumpskog, eftersom det normalt sett är ont om död ved i yngre bestånd. Det framgår även i 

Aulén (1988) att sälg, asp och klibbal fungerar för födosök även när de är levande.  
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I både undersökningsområde A och B är det gott om unga, smala stammar. Dock är område A 

mer aktuellt för den vitryggiga hackspetten i teorin på grund av att det där finns mer döende 

och död ved. Det är här viktigt att påpeka att även de smala-medelgrova stammarna fungerar 

för födosök, om än inte för bohål. Område B har ett antal träd som uppfyller den önskade 

tjockleken för bohål, men det är osäkert om det finns tillräckligt många då den vitryggiga 

hackspetten vill göra nya hål varje år. Framför allt finns det inte tillräckligt många för att flera 

vitryggiga hackspettar ska kunna häcka i samma område. Det senare ökar vikten av att fler 

områden belyses för vitryggig hackspett i Norrbottens kustland.  

Åtgärder/underhåll som bör utföras i område A är främst att rensa bort gran som försöker ta sig 

in från den intilliggande granskogen. Ringbarkning är inte nödvändigt här på grund av att det 

skapas död ved kontinuerligt med hjälp av sumpskogskaraktären. Här kan det i teorin snarare 

vara viktigt att försöka skydda vissa lövträd från att dö för tidigt för att de ska få en chans att 

växa sig större och lämpa sig för bohål, men en sådan åtgärd kan vara svår i den här typen av 

skog som med jämna mellanrum är översvämmad.  

Område B är utmanande att utföra åtgärder i då det består av många små skogsfastigheter som 

används för produktion. Däremot skulle det vara lämpligt att även där, i utvalda lövrika bestånd, 

försöka hålla granen undan då den på flera ställen tagit sig in och med tiden kan konkurrera ut 

lövträden. Här skulle det även vara bra om de små sumpskogspartier som finns idag får bestå, 

dvs. inte dikas ur. Att återskapa sumpskogar genom att stänga igen diken runt utvalda 

skogsfastigheter är också ett alternativ, framför gällande de områden som innehar ett 

områdesskydd. På grund av bristen på död och döende ved i område B skulle det även vara 

lämpligt med ringbarkning. 

Till sist är det även viktigt att belysa det faktum att läget vid kusten gör att området genom 

översvämningar och landhöjning skapar nya lövskogsbestånd kontinuerligt (Slotte 1997). Det 

innebär att framtida potentiella habitat skapas även utan mänskliga åtgärder, men det sker 

långsamt, och förutsatt att skogen får växa fram ostört. Den vitryggiga hackspetten har dock 

inte tid att vänta, och därför är det av stor vikt att det tas beslut som gynnar den.  

Långsiktiga åtgärder kan vara att skydda de lövstrandskogar som uppstår naturligt från 

skogsproduktion och som ovan nämnt låta dessa växa upp utan att successionen störs. Det är 

även av vikt att Skogsstyrelsen fortsätter informera skogsägare om biologisk mångfald och 

vitryggens behov för att ge dem kunskap som i framtiden kan påverka val av exempelvis 

trädslag i produktionen. Skogsstyrelsens skogskonsulenter kan även rekommendera skogsägare 
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att avsätta mindre lövskogsområden i deras produktionsskogar för naturvård för att få in små 

lövskogsområden som tillsammans kan skapa konnektivitet mellan större lövskogsområden. 

Detta är något som kan appliceras på alla områden i Sverige som har en hög barrskogsandel. 

 

Slutsats 

• De undersökta områdena uppfyller inte den vitryggiga hackspettens krav på mängd 

lövträd och död ved. 

• En felkälla är dock att inventeringen inte innefattar stammar smalare än 10 cm, vilket 

annars hade höjt andelen lövträd och död ved markant, främst i område A. Sådana träd 

kan vara viktiga för födosök även om de inte duger som boträd. 

• En annan felkälla är att metoden inte innefattar döende träd, vilka också är av stor vikt 

för den vitryggiga hackspetten. 

• För att öka områdenas värde för vitryggig hackspett behöver åtgärder utföras, till 

exempel ringbarkning, återställning av sumpskog (som naturligt skapar död ved) och 

röjning av gran. Detta kan dock vara svårt i område B som består till stor del av 

privata fastigheter med skogsbruk. 

• Område A är till stor del skyddat som naturreservat, vilket gör att det får vara ostört. 

Däremot kan vissa åtgärder som ex. röjning av gran vara nödvändiga längs 

strandkanten för att behålla den fina lövträdsremsa som ligger där. 

• Majoriteten av område B består av produktionsskog. Här behöver Skogsstyrelsen 

fortsätta sitt arbete med skogsägarna, för att öka förståelsen för den biologiska 

mångfalden och vitryggens behov.  

• Det skapas även lövskogar naturligt med de översvämningar som sker i strandskogar 

längs kustremsan, samt med landhöjningen som skapar ny mark.  
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Bilaga 1 

Karta över vitryggsmiljöer i Luleå som identifierats under SAFT-projektet. 
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Bilaga 2 

Manual för inventeringen och användandet av protokollet (figur 7).  
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Bilaga 3 

Boviken Område A 

Data för de olika diameterklasserna. Relevanta kolumner är ”Antal träd”, ”Volym [m³sk]” som 

visar den totala volymen för området på 35 hektar, och ”Höjd” som visar den genomsnittliga 

höjden för varje diameterklass. 

 

Tabell 3. Data över tall.  

 

 

Tabell 4. Data över gran. 
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Tabell 5. Data över björk. 

 

 

Tabell 6. Data över torra (döda) träd. 

 

 

Tabell 7. Data över gråal. 
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Tabell 8. Data över sälg. 
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Bilaga 4 

Mulön område B 

Data för de olika diameterklasserna. Relevanta kolumner är ”Antal träd”, ”Volym [m³sk]” som 

visar den totala volymen för området på 70 hektar, och ”Höjd” som visar den genomsnittliga 

höjden för varje diameterklass. 

 

Tabell 9. Data över tall. 

 

 

Tabell 10. Data över gran. 
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Tabell 11. Data över björk. 

 

 

Tabell 12. Data över övrigt löv (ospecificerat). 

 

 

Tabell 13. Data över torra (döda) träd. 

 

 

Tabell 14. Data över gråal. 
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Tabell 15. Data över sälg. 

 

 

Tabell 16. Data över asp. 
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Bilaga 5 

Bilder från område A, Boviken. Foto: Anna Vyöni. 

 

Figur 26. Löv- och barrskog, fuktig. 

 

Figur 27. Löv- och barrskog, fuktig.  Figur 28. Sumpskog, löv. 
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Figur 31. Sumpskog, löv. Gråal- och sälgdominerad.  

Figur 29. Sumpskog, löv. Gråal- och sälgdominerad. Figur 30. Sumpskog, löv. Gråal- och sälgdominerad. 
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Bilaga 6 

Bilder från område B, Mulön. Foto: Anna Vyöni. 

  

 

 

Figur 32. Löv- och barrskog, torr. Figur 33. Lövskog med inslag av barr. 

Figur 34. Lövskog med inslag av gran. 
Björkdominerad med inslag av sälg.   

Figur 35. Lövskog, björkdominerad. Nära strandlinje.  
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Figur 36. Lövskog, björkdominerad. Igenväxning av gran. 

 

 

Figur 37. Lövskog, igenväxning av gran. Biotopskyddsområde.  
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Figur 38. Produktionsskog, björk. Hygge. 

 

 

Figur 39. Gles, ung lövskog, björkdominerad. 
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Figur 40. Produktionsskog, björk. Hygge. 

 

Figur 41. Produktionsskog, björk. Hygge. 


