
SOF-Birdlife kommentar Tretåig hackspett 

 

SOF-Birdlife instämmer i myndigheternas analys av faktorer som 

missgynnar eller hotar arten, se rutan nedan, men anser att de föreslagna 

åtgärdena är alldeles för lågt ställda och räcker knappast till för att 

säkerställa att den kritiska tröskelnivån inte underskrids1. Områdesskydd 

eller frivillig avsättning måste då vara ett alternativ. Hyggesfritt skogsbruk 

med förstärkt hänsyn kan möjligen också vara ett alternativ. Rejäla och 

definierade kantzoner är viktigt samt undvikande av skogsåtgärder under 

häckningstid. 
 

Faktorer som missgynnar eller hotar arten  
Tretåig hackspett har stora arealkrav och höga krav på sin livsmiljö. Omdaningen av 

naturskogar till kulturskogar medför en förlust av viktiga miljöer, något som förstärks av ökad 

fragmentering till följd av avverkningar. Arealen naturskogsmiljöer med barrskogsdominerade 

olikåldriga bestånd har i stora delar av landet blivit allt för små och isolerade för att kunna 

upprätthålla stabila populationer. Dikning och annan markavvattning leder till att viktiga 

sumpskogsmiljöer försvinner. 

Hänsyn vid skogsbruksåtgärder 
Bedömningen av vilken hänsyn som krävs kan bli olika beroende på artens regionala och 

lokala status, och på förekomst av lämpligt habitat i angränsande skogsmark på bestånds- 

och landskapsnivå. Arten är rörlig med stora revir och kan kräva hänsyn på landskapsnivå 

speciellt vintertid som sannolikt är flaskhalsen för artens överlevnad. 

 Undvik avverkning eller andra skogliga åtgärder (inklusive plantering, markberedning, 

röjning) under perioden 10 april – 10 augusti inom revir med tretåig hackspett. 

 Uppmärksamma artens landskapskrav och tröskelnivåer Hänsynen bör utformas så att 

dessa tröskelnivåer inte underskrids. (Se ekologiska krav)  

 Kalavverkning av större delar av reviret innebär att det överges. I vissa fall kan 

trakthyggesbruk inte tillåtas. Områdesskydd eller frivillig avsättning kan då vara ett 

alternativ. Hyggesfritt skogsbruk med förstärkt hänsyn kan möjligen också vara ett 

alternativ.   

 Påträffas ringbarkade träd är detta nästan alltid en mycket bra indikation på områden 

med höga naturvärden. Här bör trakthyggesbruk inte tillåtas. 

 Lämna 20 meter kantzon av gran och lövträd mot sumpskogar och myrar. Lämna 

funktionella kantzoner av gran och lövträd mot sjöar, vattendrag och bäckar.  

 

                                                           
1
 Den tretåiga hackspettens arealkrav varierar med skogstypen. När lämpliga habitatfragment är uppsplittrade 

måste den sammanlagda ytan av dessa vara minst 100 hektar äldre skog, men totalt kan paret då röra sig över 
ett betydligt större område. I områden med låg bonitet kan över 200 hektars habitatyta behövas för att ett par 
ska kunna reproducera sig. På brandfält med många nydöda träd kan mindre än 100 hektar räcka. I 
kombination med detta

1
  behöver arten ett eller flera mindre kärnområden på några hektar, ofta sumpskogar 

med mycket hög andel död ved > 20-30 m
3
sk/hektar. 


