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Årets hjältar Bernt och Lasse diskuterar nästa byggprojekt på märkplatsen

Projekt Vitryggig hackspett 2014
KRISTOFFER STIGHÄLL

Situationen för den vitryggiga hackspetten i 
Sverige pendlar mellan hopp och förtvivlan. 
Under förra året hittades endast en lyckad 
häckning och händer inget exceptionellt den 
närmaste tiden så är risken stor att vitryggen 
går samma öde till mötes som mellanspetten 
gjorde för 30 år sedan. 

Anledningen till artens försvinnande är 
bristen på livsmiljöer orsakade av det mo-
derna skogsbruket. Utvecklingen i Sverige 
är ingen annan än den förväntade,  givet de 
mycket låga andelar lämplig biotop i skogs-
landskapet. Naturskyddsföreningen har nyli-
gen låtit Riksskogstaxeringen i Umeå göra en 
analys över utvecklingen av vitryggens skogar 
från mitten av 1980-talet och fram så långt 
det fanns tillgänglig data, 2010. Denna visar 
att Sveriges skogar – trots den marginella 
ökning som skett – alltjämt är kraftigt utar-

made på såväl gammal lövskog som död ved, 
jämfört med det ursprungliga skogslandskap 
vitryggen och de andra lövskogsspecialisterna 
är anpassade till. I vitryggens kärnområde, ett 
bälte från Värmland till Gästrikland, utgör de 
lämpliga skogarna omkring 0,1 procent av den 
totala skogsarealen.

Vari ligger då hoppet? Jo, det pågår en lång 
rad restaureringar av lövskog, avelsarbetet går 
bättre och bättre, liksom (förhoppningsvis) 
de utplanteringar som sker. Stora markägare 
som Bergvik skog och Sveaskog har avsatt 
stora arealer där inriktningen är att restaurera 
lövskog och skapa förutsättningar för vitryg-
gen. Under de senaste åren har vi som jobbat 
med vitrygg lagt ner mycket tid på att hjälpa 
Bergvik skog att revidera sina 100 vitryggsom-
råden. Informationsutbyte med bland annat 
Norge och Finland gör att vi för varje år får 

Naturskyddsföreningen har tillsammans med UOF vid flera tillfällen samlat ihop ideella och volontä-
rer för att hjälpa till med att röja och ringbarka gran samt skapa död lövved i områden vid Dalälven.
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bättre kunskap om vad arten behöver för att 
finnas i ett landskap.

För Upplands del så finns flera goda om-
ständigheter och nyheter. I första hand är 
det stora lövsinslaget på landskapsnivå, och 
särskilt inslaget av trädet asp, en stor tillgång. 
Det flacka mosaiklandskapet, kalken och 
markägarbilden bidrar säkert till detta. Vid 
översynen av Bergviks områden har ytterligare 
drygt 700 hektar lövrika skogar avsatts för 
vitryggig hackspett, utöver de sedan tidigare 
850 hektaren. Sveaskog har avsatt dels eko-
parken Forsmark med hög lövskogsambition, 
dels några förstärkningslandskap med fokus 
på löv, bland annat vid sjön Erken i Roslagen 
och vid sjön Hallaren i nordväst. 

Storskaliga restaureringar har skett de 
senaste åren främst i trakten av Dalälven 
och vid sjön Tämnaren. Åtgärder som utförts 
har främst varit att hugga ur gran i löv- och 
blandskogar, skapa död ved genom ringbark-
ning samt naturvårdsbränningar. 

Det är här i första hand Stora Enso som 
utfört åtgärder på Bergviks mark, Sveaskog 
på sina marker och därutöver länsstyrelsen 
i några reservat. Naturskyddsföreningen har 
tillsammans med UOF vid flera tillfällen sam-
lat ihop ideella och volontärer för att hjälpa 
till med att röja och ringbarka gran samt skapa 
död lövved i områden vid Dalälven, vilket 

bland annat uppmärksammats i regional-TV.
De områden som vi i första hand vill 

koncentrera insatserna till de närmaste åren är 
främst Båtfors – Untra; Färnebofjärden – Gy-
singe; Bredforsen samt Tämnaren. Fortsatta 
restaureringar av lövskog och skapande av död 
ved här skall resultera i bra revir att släppa ut 
nya fåglar i och förhoppningsvis återfå vitryg-
gen som häckfågel i Uppland de närmaste 
åren. Här kommer vi att behöva mobilisera 
ytterligare ideella krafter för att både utföra 
huggningar, ringbarkning, stödutfodring och 
medhjälp vid utplanteringar.

De utplanteringar som genomförts de 
senaste åren har skett vid Färnebofjärden år 
2009, 2011 och 2013. År 2010 och 2012 
gjordes utplanteringarna i Untra − Båtfors-
området. Totalt har 47 vitryggar släppts vid 
Dalälven under dessa fem år. Ett resultat av 
detta är att vi i anslutning till Färnebofjärden 
under 2013 hade två stationära hanar och 
vid Båtfors hade ett par och ytterligare några 
individer som observerades mer tillfälligt. 
Efter utplanteringarna de senaste två åren 
har vi haft anställda personer som haft upp-
syn över fåglarna och stödutfodrat till in på 
hösten. Därefter har både parkförvaltningen 
i Gysinge och Upplandsstiftelsen välvilligt 
fortsatt utfodringen. Utplanteringar av vitryg-
gar i Sverige har nu pågått ända sedan 1996 

Restaureringsarbete pågår i Båtforsområdet. FOTO: ALF LINDERHEIM/N
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och årligen får vi nya erfarenheter och drar 
lärdomar. En sådan är att just utfodringen i 
anslutning till utsläppsburarna är en starkt 
bidragande orsak till om fåglarna stannar kvar 
i trakten eller inte. Särskilt utfodringen med 
levande insektslarver tycks särskilt viktig. 

Strax innan jul skickades ett nytt förslag 
på åtgärdsprogram för vitryggig hackspett ut 
på remiss av Naturvårdsverket. Undertecknad 
var en av huvudförfattarna. Men det förslag 
som nu skickats ut på remiss är kraftigt omar-
betat av Naturvårdsverket. Tyvärr inte till det 
bättre. En av de största bristerna i förslaget 
gäller verkets ovilja att verka för restaurering 
av lövrika blandskogar i skyddade områden, 
till exempel Färnebofjärdens nationalpark 
samt flera reservat. En annan är verkets över-
tro på att säkra lövskog med naturvårdsavtal. 
Förutom att dessa avtal är frivilliga och in-
tresset svagt, så får skogsstyrelsen inte teckna 
avtal på miljöer som per definition inte är 
värdekärnor. Och många av de yngre lövsko-
gar som skulle kunna bli bra vitryggsmiljöer 
på sikt betraktas inte som värdekärnor idag, 
tyvärr. Vi får avvakta slutprodukten innan vi 
avger vår dom.

Under år 2014 kommer Naturskyddsför-
eningen att färdigställa en omfattande löv-
skogsinventering i Uppland. Syftet med denna 
inventering är att peka ut var vi har störst 

chans att skapa häckningsrevir för vitryggen, 
men också att peka ut var vi, rätt hanterat, 
kan skapa framtida lövskogar lämpliga för 
arten. Varje sådant revir skall vara minst en 
kvadratkilometer, gärna större. Tanken är 
sedan att få skogsbrukets representanter att 
ingå en överenskommelse om att inte köpa 
lövvirke ur dessa områden. En liknande sådan 
överenskommelse finns sedan tidigare i Dals-
land, Värmland och Örebro län.

Är du intresserad av att hjälpa till i projek-
tet, antingen vid inventeringar, stödutfodring 
eller restaurering av lövskog, så kontakta 
gärna undertecknad eller Ulrik Lötberg. Un-
der våren planerar vi ytterligare några dagar 
i fält med att röja och ringbarka gran samt 
skapa död lövved. Alla, både gamla och nya 
läsare av FiU, hälsas välkomna!

Slutligen vill jag passa på att tacka biolog 
Jenny Olsson för sin tid som övervakare av de 
utplanterade fåglarna de senaste åren, Ulrik 
Lötberg för sin aldrig sinande entusiasm och 
arbetskapacitet, alla UOF:are, Upplands-
stiftelsen och Länsstyrelsen i Uppsala län 
för medhjälp vid inventeringar, åtgärder, 
burbyggnationer och utfodring. Stort tack!
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