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Frågor och svar i anslutning till BirdLife Sveriges påståenden  
 
1. Är det så att när den naturliga utbredningen för sydliga arter förskjuts norrut är det naturligt 

att detta också sker för nordliga arter i takt med klimatförändringarna. 
Ja, det är så att många sydliga arters utbredningsområden förskjuts norrut, vilket givetvis även kan 
vara fallet för de boreala, nordliga arterna. Finska studier1 har emellertid visat att naturskyddade 
områden har förmåga att bättre motstå dessa förändringar. Resultaten visar att förekomsten av 
nordliga arter har minskat mindre inne i än utanför skyddade områden, i närheten av 
utbredningsgränsen. Detta gäller i högre utsträckning arter som är beroende av skyddade område, 
vilket kopplas samman med att här finns större delen av de äldre opåverkade skogsområdena 
kvar. Undersökningen visar att naturskyddade områden spelar en viktig roll för att mildra 
klimatförändringarnas inverkan på biologisk mångfald, vilka fungerar som buffertområden för 
arterna att klara sig kvar på kort sikt. Detta ger ett visst tidsutrymme för att mer omfattande 
skyddsåtgärder på oskyddad mark ska kunna ge positiva resultat på populationerna av de nordliga 
arterna. 
 
2. Vad vet man om den historiska och ”naturliga utbredningen av arterna” 
Här har vi hämtat information från artfakta på ArtDatabankens hemsida.  
Tallbiten häckar i barrskog från finska gränsen i norr till norra delarna av Värmland i söder. 
Troligen går den normala sydgränsen i höjd med Siljan i Dalarna. I södra Norrland saknas arten av 
allt att döma i Hälsingland, men i Medelpad, Ångermanland och Västerbotten finns den tillsynes 
regelbundet i landskapens inre delar och ju längre norrut man kommer desto mer närmar sig 
utbredningsområdet kusten. Tallbiten häckar således i så gott som hela Norrbotten, om än sällsynt 
i de mest kustnära trakterna. Artens ekologi, med den starka knytningen till gammelskog, i första 
hand gran kan förklara varför artens utbredning är koncentrerad till de fjällnära områdena.   
Lappmesens tyngdpunkt för förekomsten tycks ha förskjutits västerut i Norrbottens och 
Västerbottens län och arten är numera mycket sällsynt som häckfågel i landskapet Norrbotten, 
med undantag för norra delen av Pajala kommun, och i de östra delarna av Åsele och Lycksele 
lappmarker i Västerbottens län. 
Lavskrikan häckar i Sverige från nordligaste Värmland, mellersta Dalarna och nordvästra 
Gästrikland och norrut. Den är dock ovanlig eller saknas helt i ett 20-50 km brett bälte närmast 
Norrlandskusten. Sydgränsen uppges vara skarp, med successiv förtätning norrut och västerut från 
mellersta Dalarna, norra Gästrikland och Hälsingland.  
Tretåiga hackspetten har sin sydgräns i Dalsland, norra Västergötland och norra Östergötland. I 
området upp till det huvudsakliga utbredningsområdet – från mellersta Värmland, Dalarna och 
Gästrikland norrut till finska gränsen – har arten dock en oregelbunden och sällsynt förekomst. 
 
3. Två av arterna är ju inte rödlistade. Hur kan ni dra slutsatsen att de då är hotade? 
Man skall komma ihåg att rödlistebedömningen görs på den nationella populationen. Är denna 
fortfarande tillräckligt stor och stabil, vilket den verkar vara ovan den fjällnära gränsen för alla de 

                                                 
1 Lehikoinen P, Santangeli A, Jaatinen K, Rajasärkkä A, Lehikoinen A. Protected areas act as a buffer against 
detrimental effects of climate change—Evidence from large‐scale, long‐term abundance data. Glob Change 
Biol. 2019;25:304–313. https://doi.org/10.1111/gcb.14461 

https://www.artdatabanken.se/sok-art-och-miljodata/artfakta/
https://doi.org/10.1111/gcb.14461
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fyra arterna, kan minskningar i utkanterna av utbredningsområdet fortfarande ske, vilket inte 
fångas upp i rödlistebedömningen, då huvudpopulationen inte förändrats. En minskning i 
utbredningsområdets utkanter riskerar därför att inte fångas upp i statistiken. Detta stöds även av 
det faktum att tätheten är väsentligt lägre än utbredningen för speciellt tretåig hackspett och 
lavskrika nedanför fjällnära gränsen. Detta visar på en fragmentering av populationen för arterna, 
se vidare fråga 4 och även habitatmodelleringen av tretåig hackspett för Västerbottens län. 
Det är också så att en art kan stabiliseras på en lägre nivå följt av en tidigare kraftig minskning och 
därmed förlora sin rödlistestatus. Detta gäller för tallbit som har statusen Livskraftig (LC). Arten har 
dock tidigare varit rödlistad 2010 som Nära hotad (NT) och 2005 som Sårbar (VU). Samtidigt har 
arten haft en årlig genomsnittlig minskning på 4,7% på standardrutterna sedan dessa startade 
1998.  
Liknande förlopp gäller även för tretåig hackspett som nu är klassad som Nära hotad (NT), efter att 
2005 och 2000 varit klassad som Sårbar (VU) då minskningen var kraftigare. 
Lappmes minskar snabbt och är klassad som Sårbar (VU) i rödlistebedömningen 2015 och har 
tidigare varit klassad som Nära hotad 2010 och 2005. Arten har en årlig genomsnittlig minskning 
på 6,2% på standardrutterna sedan dessa startade 1998. För lavskrika är den nationella bilden 
ingen långsiktig förändring av antalet lavskrikor i landet de senaste 20 åren, även om det varit 
stora variationer mellan åren. Lavskrika är i senaste rödlistan bedömd som livskraftig (LC). I 
rödlistan 2010 och 2005 var den Nära hotad (NT). 
 
4. Hur skall man tolka de stora skillnader som finns mellan utbredningen och tätheten för de fyra 

arterna? Framförallt gäller detta tretåig hackspett och lavskrika.  
Här menar vi att det finns skäl att vara orolig för dessa arter, även fast inte rödlistningen visar 
samma bild. Även om utbredningen är ganska god för lavskrika och tretåig hackspett med 50 % , 
respektive 40 % av utbredningen jämfört med ovan fjällnära gränsen är motsvarande tätheter 
endast 18 % respektive 15 %. Det betyder att det är en femtedel till en sjundedel av antalet fåglar 
nedanför fjällnära gränsen, alltså betydligt glesare med fåglar. Detta kan bero på att de befinner 
sig i ogynnsamma områden där det kan finnas svårigheter med reproduktionen, hög predation 
och dödlighet. Eftersom kärnområden för arterna är betydligt färre och mindre i yta riskerar de 
därför att drabbas av dessa ”kanteffekter”, som innebär att populationen fragmenteras och snabbt 
kan minska om de hamnar nedanför de tröskelvärden som finns. (Läs mer i faktadelen)   
 
5. Hur förhåller sig Metrias ”förslag på värdetrakter” som togs fram återfinns i Bovin m.fl. (2017) 

till de faktiska värdetrakterna i den boreala regionen?  
Detta återstår till stor del att se eftersom Länsstyrelserna har kommit olika långt i arbetet med 
värdetrakterna, varför vi inte kunnat jämföra med detta. Det finns alltså all anledning för 
myndigheterna t.ex. Naturvårdsverket att beställa en ny version av denna undersökning när alla 
Länsstyrelser är klara med sitt arbete kring värdetrakterna. Vi har ansett det vara relevant att ändå 
göra denna jämförelse, eftersom materialet omfattar de olika typerna av formellt skydd som 
använts i revideringen av nationell strategi för formellt skydd av skog.  Förutom det har även K-
skogar (kontinuitetsskogar) med en minsta areal på 10 ha använts i analysen. Sammanfattningsvis 
användes följande kriterier för att identifiera förslag till skogliga värdetrakter i den boreala 
regionen i projektet: Ett landskapsavsnitt med en täthet på minst 20 % skogliga värdekärnor (GIS-
skikt), de landskapsavsnitt med högst täthet av skogliga värdekärnor som utgör minst 10 % av all 

http://birdlife.se/wp-content/uploads/2019/06/Habitatmodellering-av-tret%C3%A5ig-hackspett-V%C3%A4sterbottens-l%C3%A4n.pdf
http://birdlife.se/wp-content/uploads/2019/06/Fakta-i-anslutning-till-BirdLife-Sveriges-p%C3%A5st%C3%A5enden.pdf
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skog i respektive naturgeografisk region (GIS-skikt), ett landskapsavsnitt med minst 1000 ha skog 
(urval ur GIS-skikt),  ett landskapsavsnitt där minst 5 % av all skog utgörs av skogliga värdekärnor 
(urval ur GIS-skikt). För mer information kring urvalet hänvisas till rapporten2 .  
 
6. Finns möjlighet att ta hänsyn till arterna via naturhänsyn, eller krävs områdesskydd? 
Här tror vi att möjligheterna för hänsyn inom skogsbruket är störst för lavskrikans del, t.ex. via 
hyggesfritt och flerskiktade skogar, men till viss del även tretåig hackspett, även om det sannolikt 
är betydligt svårare och kräver mer av fr.a. död ved och att äldre granskogar sparas. För 
lappmesen och tallbiten verkar stora avsättningar vara det enskilt viktigaste. Arterna verkar fungera 
mycket dåligt ihop med det storskaliga skogsbruket, viket även artfakta kring arterna visar. För alla 
fyra arterna finns artvisa vägledningar på Skogsstyrelsens hemsida. Det är mycket viktigt att dessa 
följs och BirdLife anser att de vägledningar som gjorts för lavskrika, tallbit och tretåig hackspett 
håller en bra nivå för den hänsyn som krävs. Den artvisa vägledningen för lappmes anser vi dock 
behöver skärpas och här har vi konkreta förslag på sådana skärpningar. 
 
 

                                                 
2 Bovin M., Elcim, E., Wennberg, S., 2017. Landskapsanalys av skogliga värdekärnor i boreal  
region. Metria AB på uppdrag av Naturvårdsverket. 

http://birdlife.se/wp-content/uploads/2019/01/Lappmes_SOF-Birdlife.pdf

