SOF-Birdlife förslag till Artvis vägledning

Sävspärv
Huvudsakligen sparsamt förekommande häckfågel i hela
Sverige i öppna eller halvöppna fuktiga miljöer med rik
vegetation: stränder av sjöar och vattendrag, fuktig
jordbruksmark, myrar eller fjällbjörkskog och liknande.
Förekommer på hyggen, ofta i kanten mot myrar.
Flyttfågel.

Rödlistestatus 2015: Sårbar (VU)
Populationsutveckling:
1980–2012: minskning 59 %
2001–2012: minskning 31 %

Fågeldirektivet: Nej
Häckningsperiod: 20 april – 20 augusti
Ekologiska krav

Foto: GJ

Göran Johansson

Sävsparven förekommer i vegetationsrika, mer eller mindre våta miljöer av flera olika slag.
Karaktäristisk art i vassar utmed sjöar och vattendrag, särskilt när det finns inslag av buskar.
Den är också vanlig i jordbrukslandskapet om det finns inslag av öppna diken eller andra
vattensamlingar, på myrar och i fjällbjörkskog. Det kan finnas inslag av träd (oftast då lövträd),
men sävsparven saknas i sluten skog. I sävsparvsrevir finns alltid buskar eller annan högre
vegetation som fungerar som sångplatser och skydd.
I produktiv skogsmark finns den framför allt på större hyggen, och då i anslutning till fuktig mark
som myrkanter, kantzoner mot sjöar eller vattendrag, eller motsvarande.
Reviren är små, ner till < 1 hektar. Boet läggs på marken i en tuva eller lågt i buskar.
Födan består av frön och växtdelar (vuxna) eller insekter (boungarna).

Hänsyn vid skogsbruksåtgärder
Skogsbruk och andra storskaliga störningar som skapar öppna miljöer är en förutsättning för att
arten ska kunna finnas på ren skogsmark. Buskskiktet är viktigt för sävsparven och är särskilt
viktigt att bevara. Detta är extra angeläget i anslutning till fuktiga platser eller kanter mot myrar,
vattendrag eller sjöar, i den mån avverkning alls sker där.


Lämna 20 meter kantzon av lövträd mot sumpskogar och myrar. Lämna 30 meter kantzon
av lövträd mot sjöar och större vattendrag. Lämna funktionella kantzoner av lövträd mot
bäckar.

SOF-Birdlife förslag till Artvis vägledning
Skogsvårdslagen säger



Ta inte bort äldre vindfällen, högstubbar och torrakor, äldre träd vid ägogränser och
myrstackar, m.m. (SKSFS 7:8).
En kantzon utmed sjöar, vattendrag, kulturmiljöer eller mot öppen jordbruksmark lämnas
oplanterad eller planterad med löv (SKSFS 7:22).

Indikator på skyddsvärd skog
Arten har inget indikatorvärde för skyddsvärda skogsmiljöer.

Regional tillämpning
Det är i nuläget inte motiverat med skillnader i hänsyn till arten i olika delar av landet.

Tips på ytterligare åtgärder som gynnar arten
–

Lästips
Artfakta för
webbplats,

sävsparv.

http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/103057.
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