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Abstract 
The white-backed woodpecker has been a highly threatened in Sweden since 1970 due to drastically 

changed habitats as a result from industrialized forestry methods with a high focus on conifers. Today 

there are only 2 known breeding pairs left at Dalälven in Sweden. Compared to Finland and Latvia the 

white-backed woodpecker exhibits a strong presence with large populations as the forestry industry in 

these countries differs from Sweden in terms of what type of trees they use and how they manage dead 

wood. The purpose of this study is to assess whether an area at lake Erken’s northern shore called 

Hasselhorn in Stockholm County achieves the guidelines determined by Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket has determined that the white-backed woodpecker at least need 20m3/ha dead 

deciduous trees in a habitat and an average age of >80 years to be considered as an optimal area for the 

white-backed woodpecker. The focus area was localized with IR-images to determine an area rich with 

deciduous trees and an area of 100ha was drafted. Sixty sample points were randomized in the area. All 

living and dead trees at each points were measured with a tree caliper and clinometer to determine the 

amount of wood in m3/ha. Age was determined visually for each sample point. The study showed that 

Hasselhorn currently does no achieve the optimal status for all parameters in the study to make it a 

suitable habitat for the white-backed woodpecker. On the other hand, the area does meet the guideline 

set by Naturvårdsverket of more than 20m3/ha dead deciduous wood and more than 75% deciduous trees 

in the area, however it does not show an average age of >80 years. Species distribution of living 

deciduous trees exhibits large volumes of aspen, which is considered to be a main source of food since 

they contain the type of bugs preferred by the white-backed woodpecker. With the right conservation 

methods, the study shows that Hasselhorn can become a viable habitat for the white-backed woodpecker 

in the near future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Den vitryggiga hackspetten har sedan 1970 varit en starkt hotad art i Sverige tack vare förändrade 

habitat till följd av ett industrialiserat skogsbruk med stor fokus på barrträd vilket inte är ett optimalträd 

för den vitryggiga hackspetten. Idag finns det cirka 3 häckande par kvar i Sverige. I Finland och Lettland 

uppvisar den vitryggiga hackspetten en stark närvaro med en stor population då skogsbruket i dessa 

länder skiljer sig markant mot Sverige i form av typ av träd och hantering av död ved. Syftet med 

studien som utförts i den här rapporten är att bedöma om ett område vid sjön Erkens norra strand kallat 

Hasselhorn i Stockholms län uppnår de riktlinjer Naturvårdsverket har satt på minst 20m3/ha död lövved 

i trakten samt en medelålder på >80 år för att ett område ska anses vara ett optimalområde för den 

vitryggiga hackspetten. Fokustrakten identifierades med IR-bilder för att avgöra om området var rikt på 

lövträd och ett område på 110ha ritades in. Sextio stickprov slumpades ut i området där levande och 

döda träd mättes in med klave och höjdmätare för att beräkna m3/ha och ålder bedömdes visuellt för 

varje mätområde. Studien påvisar att Hasselhorn idag inte uppnår optimal status för alla parametrar som 

satts upp av Naturvårdsverket för att det ska utgöra ett lämpligt habitat för den vitryggiga hackspetten. 

Däremot uppnår området kravet på mer än 20m3/ha och mer än 75 % lövträd satta av Naturvårdsverket. 

Området uppnår dock inte medelåldern >80 år. Även artfördelningen i regionen av levande träd visar på 

mycket lite barrträd och stor tillgång på asp som anses vara det främsta trädet för födosök för den 

vitryggiga hackspetten som visar på att Hasselhorn kan uppnå god status inom ett fåtal år om särskilda 

naturvårdsåtgärder sker i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 1: Delområde i Hasselhorn. Ett typexempel på ett bra habitat för den 
vitryggiga hackspetten. Foto: Christoffer Hallbäck 

Inledning 

Den vitryggiga hackspetten är världens största brokspett och har sedan 1970 – talet varit en akut hotad 

art i Sverige. Orsaker som man tror har haft en avgörande faktor för artens minskning är bland annat 

industrialisering och brandbekämpning av skogsbränder. Även förändrade habitat som en följd av den 

storskaliga skogsproduktionen med skötsel där död ved ofta tas om hand har ersatt många lövskogar 

med monokulturer av gran (Stenberg, 1998). Habitaten har också förändrats till följd av vattenreglering 

och torrläggning av våtmarker på grund av dammar som konstruerats för elproduktion (Angelstam, 

1990). Det har lett till drastiskt minskade habitat för den vitryggiga hackspetten som gjort det svårt för 

arten att överleva i Sverige. (Naturvårdsverket, 2017). Från tidigt 1900-tal bedömdes det från äldre 

litteratur vid fågelinventering att arten var relativt vanlig i nästan hela landet och återfanns i 17 av 

landets 24 landskap (Aulén, 1986) med huvudutbredningsområde i Mellansverige från Värmland till 

Uppland samt delar av Dalarna och Hälsingland. Under andra halvan av 1900-talet startade den 

storskaliga skogsproduktionen där stora delar av den vitryggiga hackspettens habitat ersattes av 

granskog och fragmenterades kraftigt vilket ledde till en kraftig minskning av artens utbredning i landet. 

Mellan 1970 och 1984 uppskattar man att arten minskade från 100 häckande par till runt 50 (Aulén, 

1986). Därefter har minskningen fortsatt i snabb takt fram till 2016 då man uppskattade antalet häckande 

par i Sverige till tre eller som mest 4 par (Stighäll, 2015). Arten löper med andra ord stor risk att dö ut i 

Sverige på grund av helt slumpartade händelser och det är tack vare utsättningar genom Projekt 

Vitryggig hackspett utförda av Naturskyddsföreningen sedan 1990 som arten fortfarande finns kvar i 

Sverige där fokusområden identifieras och vitryggig hackspett planteras ut i de områdena. Området som 

ingår i den här studien dock ingår inte i 

Projekt vitryggig hackspett. 

(Naturskyddsföreningen, 2018). 

 

Den vitryggiga hackspettens föda 

består till huvudsak av vedborrande 

insekter samt insekter som lever på 

bark på lövträd och är i stort behov av 

mycket död ved för att det ska vara ett 

lämpligt habitat för att den ska etablera 

sig i ett område (Virkkala et al, 1993). 

Framförallt födosöker den på 

trädarterna asp, björk och al även om 

sälg också förekommer och anses positiv för arten. Förutom att den vitryggiga hackspetten gynnas av 

lövrika habitat så anses det även positivt med öppna ljusa skogar med hög solexponering (Figur 1) då det 

gynnar upp till två tredjedelar av alla de skalbaggsarter som utgör föda för den vitryggiga hackspetten 

(Lindhe et al, 2005). 



Även ek kan anses vara ett positivt inslag för födosök för den vitryggiga hackspetten då den mot de 

södra delarna av Sverige och kontinenten ofta letar efter insekter i döda ekar (Scherzinger, 1982). 

Mängden död ved ligger normalt runt minst 20m3/ha där den vitryggiga hackspetten tycks trivas, men 

ofta upp emot 50m3/ha och områdena har ofta ett rikt antal av högstubbar (Roberge m.fl, 2008). Man 

bedömer även att områden där den vitryggiga hackspetten trivs har en låg andel gran på mindre än 5 % 

(Müller & Bütler, 2010). Varför den vitryggiga hackspetten inte trivs i skogsområden rika på gran beror 

på att arten har svårt att upptäcka och skydda sig mot sparvhöken som gärna prederar på den vitryggiga 

hackspetten. Sparvhöken utnyttjar granens tjocka grenverk för att hålla sig dold och utför snabba 

attacker från kort avstånd mot den vitryggiga hackspetten. Tidigare finska studier har påvisat att om ett 

område har en liten andel gran, utgör det en minskad risk för predation från sparvhöken då det blir 

svårare för rovfågeln att överraska den vitryggiga hackspetten (Naturvårdsverket, 2017),  

 

För att bedöma kvalitén på habitat i Sverige mäter man idag mängden död ved och levande träd för att 

göra en bedömning av hur lämpligt ett område är för den vitryggiga hackspetten att häcka i 

(Naturvårdsverket, 2017). Man jämför med tidigare observationer där man sett att den vitryggiga 

hackspetten föredrar områden med en andel av död ved på mellan 20-50m3/ha (Roberge m.fl, 2008). Ett 

optimalområde för den vitryggiga hackspetten är att volymen av lövträd i fokustrakten ska bestå av 

minst 75 %. Det ska också domineras av trädslagen asp, björk, al och/eller sälg. Mer än 20 % av 

volymen ska dessutom helst bestå av stående död lövved eller >20m3/ha. Observera att dessa siffror är 

riktlinjer man har satt vid bedömning av vad optimalområden minst bör uppnå till för att den vitryggiga 

hackspetten ska trivas. 

Varför området vid Erkens norra strand Hasselhorn (Se bilaga 1) har valts ut i den här rapporten beror på 

att området under en längre tid varit ett skyddat område i form av naturreservat. Området består av 

kalkrik morän som gynnar en stor artrikedom med riklig förekomst av lövträd och har inslag av gammal 

ädellövskog. Att området varit orört en längre tid ökar också chanserna för mycket död ved tack vare att 

ingen skötsel skett i området vilket ger goda förutsättningar för den vitryggiga hackspetten att kunna 

etablera sig i (Naturvårdsverket, 2003). Dessvärre ingår inte Hasselhorn inom åtgärdsplanen för 

vitryggig hackspett idag då det befinner sig utanför fokusområdet som befinner sig närmare Dalälven 

(Naturvårdsverket, 2017), men däremot kan studien ses som en förstudie om åtgärdsplanens 

fokusområde planeras att utökas i framtiden. 

 

Utifrån den bakgrunden gällande tidigare studier av den vitryggiga hackspettens habitat och den 

information som finns om Hasselhorn formades följande hypotes: 

 

 

 



- Sjön Erkens lövrika norra strand Hasselhorn uppnår de krav Naturvårdsverket har satt för att ett 

område ska anses vara lämpligt som habitat för den vitryggiga hackspetten. Området har >20m3/ha död 

ved samt att medelåldern för området är över 80 år. 

 

Tillsammans med Naturskyddsföreningen och i samråd med min externa handledare Kristoffer Stighäll 

görs nu denna studie för att bedöma kvalitén för Erkens norra strand Hasselhorn som i framtiden kan 

användas som underlag för kommande naturvårdsåtgärder, planerade skyddade skogsområden eller 

utökad fokustrakt för den vitryggiga hackspetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Material och metod 

Fokusområden har valts ut efter förstudie med infraröd (IR) ortofoto tagna 2017 från Lantmäteriet (se 

bilaga). Anledningen till valet av IR är att det är lättare att urskilja om det är barrskog eller lövskog då 

lövträd generellt har en ljusare röd ton till skillnad från barrträd. Kravet var att områdena skulle bestå av 

minst 100ha lövskogsområden för att uppnå en signifikant volym för den vitryggiga hackspetten. 

Samtidigt fick inte områdena vara mycket större än 100ha för att studien inte skulle ta allt för lång tid. 

Fokusområdet Erken, Hasselhorn (59°51’32.5”N, 18°36’53.3E) valdes ut efter förstudien som uppvisade 

tillräckliga volymer av lövskog på minst 100ha. Med hjälp av det geografiska informationssystemet 

QGIS 2.18 ritades sedan fokusområdet in på 110ha (se bilaga 1). Åttiofem punkter slumpades ut inom 

fokusområdet och koordinater togs fram för varje punkt som sedan programmerades in i en Garmin 76S 

GPS. Utifrån dessa punkter mäts sedan mängden levande och död ved in i fokustrakterna. Sextio punkter 

är minimitalet som ska mätas in varav resterande 25 punkter agerar reserver om det är så att någon av 

punkterna skulle hamna i vattendrag, vägar eller alldeles för nära varandra som gör de olämpliga för 

inmätning. 

Metoden i fält är att uppsöka punkterna med hjälp av GPS och röra sig så att GPS:en hamnar inom 1 

meter från punkten. Dock är det praxis att räkna med en felmarginal på 10 meter då det inte är ovanligt 

att GPS:en störs ut av täta trädkronor eller andra geografiska störningar. Vid punkten placeras en pinne 

med ett 10 meter långt rep som dras ut för att få fram en radie på 10 meter där alla levande och döda träd 

med en diameter på minst 10cm som hamnar inom radien ålderbestäms genom visuell inspektion av 

träden, artbestäms och mäts med klave (måttstock som liknar ett skjutmått som används inom 

skogsindustrin för att mäta diameter på träd). i brösthöjd (1,3m) och avrundas nedåt till närmaste heltal. 

Är det en onormal avvikelse vid brösthöjd flyttas klaven till närmaste punkt på trädet utan avvikelse. Om 

trädet har flera stammar så räknas ett träd där klyvningen sker under 1,3m som två separata träd och 

båda mäts in var för sig. Sker klyvningen över 1.3m så klassas det som ett träd. Höjd mäts på träden med 

hjälp av höjdmätare och avrundas till närmaste hela meter. Liggande död ved mäts med måttband. Det 

som avgör om ett träd hamnar innanför radien är om centrum på trädets stam befinner sig innanför 

radien eller om roten för ett fallet träd är innanför mätytan. 

Träd som fallit in i mätytan men som fortfarande har roten utanför mäts inte in då det betyder att basen 

av trädet inte hade befunnit sig inom 10 meters radie även om det stod upp. 

Ett protokoll förs för varje punkt man besöker där man noterar trakten man befinner sig i, 

mätningsdatum, koordinater (RT90 2,5 GON V i fallet med Garmin 76S), punktnummer och uppskattad 

ålder av bestånd.  

 

 

 

 

 



Träd på över 10cm i diameter protokollförs och numreras. Trädarten noteras och beroende på om trädet 

är levande eller dött som bedöms det i protokollet med en 1: a eller 0: a där 1 betyder att trädet lever och 

0 att det är dött. För att ett träd ska klassas som dött så ska hela trädet vara dött och inte visa tecken på 

levande blad eller barr. Diameter och höjd noteras för träden. Döda träd bedöms med ytterligare 

parametrar enligt tabell 1: 

 

Tabell 1: Beteckning och bedömning av typ av död ved 

CS (Completely Standing Helt stående men döda träd. Trädet har inte gått 

av i grövre stamdelar. 

CL (Completely Laying) Helt liggande träd. Som ovan fast liggande. 

Gränsen för stående/liggande ved går vid en 

lutning på 45°. Under 45° så räknas trädet som 

liggande. 

LC (Laying Cylinder Del av stam utan grenverk liggande på mark >1,3 

m. 

SC (Standing Cylinder) Högstubbe. Träd som stått en längre tid och 

förlorat merparten av grenverket. Högstubbar på 

över 1,3 m räknas hit. 

 

När datasamling skett i fält överförs all data till Excel för beräkning av volymen för alla levande och 

döda trädarter som sedan omvandlas till förhållande per hektar utefter bestämda formler (tabell 2). 

 

Tabell 2: Matematiska formler för varje art som används för att beräkna volymen i kubik. Formlerna har tillhandahållits av 
Naturskyddsföreningen. Teckenförklaring: V: Volym, G: Grenar, S: Stam, D: Diameter, H: Höjd. 

Ek VG = 0,02813D2H - 0,3178DH - 0,0006658D2H2 

Ek VS = 0,03829D2H + 0,08772DH - 0,04905D2 

Ask V = 0,03310D2 + 0,03593D2H + 0,04127DH  

Al V = 0,1926D2 + 0,01631D2H + 0,003755DH2- 0,02756DH 

+ 0,000499D2H2 

Gran ln(V) = -3,77543 + 1,91505ln(D) + 2,82541ln(H) - 1,53547ln(H-1,3) 

- 0,0085726D 

Tall ln(V) = -3,32176 + 2,01395ln(D) + 2,07025ln(H) - 1,07209ln(H-1,3) 

- 0,0032473D 

Björk ln(V) = -4,49213 + 2.10253ln(D) + 3.98519ln(H) - 2.65900ln(H-1,3) 

- 0.0140970D   

Asp V = - 0,01548D2 + 0,03255D2H - 0,000047D2H2- 0,01333DH + 

0,004859DH2  

Rönn, Fågelbär, Hägg, Sälg, Lind, Oxel, Apel 0,1432*D*D+0,008561*D*D*H+0,0218*D*H*H-0,0663*H*H 

Lönn, Alm 0,06328*UPPHÖJT.TILL(D;1,92428)*UPPHÖJT.TILL(H;0,8869) 

 



Döda träd bedöms enligt kategorisering i tabell 1 beroende på om de har grenverk eller inte. Det som 

avgör vad som klassas som ett helt dött träd eller cylinder är mängden grenverk som fortfarande befinner 

sig på stammen. Saknas grenverk klassas det döda trädet som cylinder. Formel för cylinder skiljer sig 

från hela döda träd. För döda cylindrar mäts diametern i båda ändarna och använder formeln 

πh/3*(R2+Rr+r2). ”R” motsvarar den bredaste radien och ”r” den minsta radien på cylindern. 

När volymen är beräknad för varje träd och cylinder omvandlas volymen till m3/ha. 

Exempel: 

25m3 asp -> 25/60 = 0,417 -> 0,417/314 = 0,00133 -> 0,00133* 10 000. 

Formelns utformning är att andelen kubik delas på det antal punkter som mätts in. Det fanns 60 

mätpunkter i studien. En mätpunkt har arean 314 m2 och en hel hektar är 10 000m2. 

 

Resultat bedöms sedan utifrån de riktlinjer Naturvårdsverket har satt för att se om de uppnår god status 

för optimalområden samt jämförande med mängden död ved i länder där den vitryggiga hackspetten har 

god status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat 

Totalt mättes 60 punkter in vid analysen av Erkens norra strand Hasselhorn. Erken uppnår inte den 

önskade medelåldern 80 år (Figur 2), men uppvisar goda förhållanden mellan barr och lövträd där 

lövträd står för 99 % täckning per m3/ha vilket uppnår minimikravet på 75% (Figur 3).  

 

 

Figur 2: Åldersfördelningen mellan de inmätta 60 punkterna. 

 

Vidare analyserades mängden död och levande ved i sin helhet samt för varje typ av död ved samt 

beroende på om det är löv eller barr. 99 % av Hasselhorn består av lövträd medan endast 1 % utgörs av 

barrträd (Tabell 3). Andelen levande/ död ved uppnår >20m3/ha av volymen per m3/ha enligt de 

riktlinjer Naturvårdsverket har satt (Tabell 3). Hasselhorn består av 20,20m3/ha lövträd (Tabell 3) medan 

0,79m3/ha död ved utgörs av barr (Tabell 3). Stående död ved vilket är att föredra för den vitryggiga 

hackspetten uppgår till 33 % av den totala volymen levande och döda träd per hektar om man tittar på 

både CS och SC (Tabell 3). 

Tabell 3: Fördelningen av löv och barr i regionen samt mängden levande, död ved och om det är liggande eller stående. 

Andel levande löv och barr per 

hektar 

99 % löv 1 % barr 

Total fördelning levande/död 

ved 

121,37m3/ha levande 20,99 m3/ha död 

Fördelning dött löv och barr 20,20m3/ha löv 0,79m3/ha barr 

Andel liggande/stående död ved 67 % CL och LC 33 % CS och SC 

  

Artfördelningen av träd påvisar att tillgången på levande asp är god (Figur 8). Önskvärda trädarter i form 

av död ved som asp, klibbal, björk och sälg påvisar sämre tillgång per hektar och är inte de dominerande 

arterna i fokustrakten (figur 9–12). 
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Figur 3: Fördelning av levande arters volym i m3/ha. 

 

Artfördelningen av träd påvisar att tillgången på levande asp är god (Tabell 4). Önskvärda trädarter i 

form av död ved som asp, klibbal, björk och sälg består tillsammans av 7,64 m3/ha vilket motsvarar 60 

% av den totala mängden död lövved 

 

Tabell 4: Sammanställning av uppmätta mängder död ved i m3/ha mellan kategorierna CL (Competely Laying), CS (Completely Standing), 

LC (Laying Cylinder), SC (Standing Cylinder). 
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m
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h
a

Art

Levande ved

Mättyp 
av död 

ved 
m3/ha 

Asp Ek Klibbal Lönn Lind Ask Sälg Alm Gran Rönn Björk Tall 

CL 2,93 2,68 2,05 2,05 0,82 0,64 0,30 0,11 0,06 0,04 0,00 0,00 

CS 0,64 4,34 0,10 0,64 0,00 0,00 0,02 0,07 0,05 0,00 0,01 0,00 

LC 0,17 0,34 0,08 0,08 0,01 0,15 0,16 0,00 0,19 0,00 0,04 0,00 

SC 0,30 0,52 0,00 0,16 0,00 0,00 0,34 0,00 0,44 0,00 0,46 0,00 

TOTAL 4,04 7,88 2,23 2,93 0,83 0,79 0,82 0,18 0,74 0,04 0,51 0,00 



Asp, björk, al och sälg utgör 12,56 m3/ha av den totala mängden död lövved i regionen vilket motsvarar 

60 % av den totala mängden död lövved (Figur 4).  

 

 

Figur 4: Fördelning av övriga lövträd samt optimalträd vid Hasselhorn. 
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Diskussion 

Inmätningens syfte var att bedöma andelen kubik levande och död ved, områdets ålder samt 

fördelningen av trädarter i Hasselhorn för att ta reda på om det uppnår de krav man förväntar sig att den 

vitryggiga hackspetten har för ett lämpligt habitat. Studien visar på att Hasselhorn inte tycks ha en högre 

medelålder än 66 år som dessvärre inte uppnår den önskade medelåldern på >80 år (Naturvårdsverket, 

2017). Visserligen finns det vissa punkter av de 60 inmätta som visar på en högre ålder över 80 år, men 

bara de områdena utgör en för liten yta för att vitryggen ska kunna etablera sig under en längre period. 

Däremot så är det inte så många år kvar innan Hasselhorn kommer uppnå rätt ålder eftersom att området 

är avsatt som naturreservat och därför hindrat från avverkning eller andra störningar som anses 

olämpliga i området. Området består av 99 % lövskog och en mycket liten andel barrträd på 1 %. 

Tidigare studier har påvisat att den vitryggiga hackspetten föredrar områden med <5 % barrträd (Müller 

& Bütler, 2010) och bör med andra ord anses vara ett optimalområde för vitryggen då det tyder på att 

Hasselhorn har mycket ljusa områden med hög solexponering på lövträd samt bra sikt på eventuella 

rovdjur och rovfåglar. Andelen död lövved uppgår till 20,20m3/ha vilket är precis över de minsta nivåer 

man har observerat från tidigare studier, dock inte upp till 50m3/ha (Roberge m.fl, 2008). Det betyder 

dock att Hasselhorn ändå uppfyller minimikravet satt av Naturvårdsverket på >20m3/ha vilket gör att 

området bör betraktas som optimalområde utifrån den aspekten. Även om mängden död ved uppnår 

önskade resultat så behöver man samtidigt ha i beaktande att stående död ved är att föredra då den typen 

av ved alltid är tillgänglig året runt eftersom att snö kan täcka liggande död ved under vinterhalvåret och 

förhindra födosök för den vitryggiga hackspetten (Naturvårdsverket, 2015). Enligt analysen utgör den 

totala mängden stående död ved 33 % (Tabell 3). Det innebär att området inte domineras av stående död 

ved vilket man vill se i ett optimalområde, men bör anses vara en tillräcklig mängd för att den vitryggiga 

hackspetten ska ha tillräcklig tillgång av död ved under vinterhalvåret med föredragna insekter (Cramp, 

1985, Roberge m.fl, 2008). Av mängden död ved så dominerar ek (7,88m3/ha) som är det trädslaget med 

mest död ved i alla kategorier tätt följt av asp (4,04m3/ha) (Tabell 3). Ek brukar den vitryggiga 

hackspetten födosöka på under sommarhalvåret vid Dalvälven (Aulén, 1988), medan ek på kontinenten 

utgör en viktig del av den vitryggiga hackspettens födosök (Scherzinger, 1982).  

Av de trädarter den vitryggiga hackspetten föredrar i form av asp, björk, al och sälg så utgör de totalt 

tillsammans 7,64m3/ha (Figur 4) död ved vilket motsvarar 60 % av den totala mängden död lövved. Det 

innebär att området domineras av optimallövträd och är ett starkt positivt inslag för att arten ska kunna 

trivas i regionen året runt (Aulén, 1988). 

 

 

 

 



Generella avvikelser i undersökningen som är värda att ta upp är bland annat osäkerhetsfaktorn i GPS-

utrustningen. Det är sagt att när GPS:en hamnar inom 1 meter från punkten ska man anses vara framme.  

 

Dock var det inte ovanligt att den avvek med 10 meter när man väl påbörjade inmätningen. Det betyder i 

sig att alla mätpunkter kanske inte hamnade inom 1 meter från de koordinater man tog ut från GIS-

systemen. Därför är viktigt att räkna med en felmarginal på omkring 10 meter med den utrustningen som 

användes vid den här analysen. Dock ska det tilläggas att även de punkter som hamnade fel kan 

betraktas som slumpmässiga händelser och bör därför inte anses ha påverkat resultatet nämnvärt. För 

fortsatta analyser rekommenderas en nyare GPS-utrustning med större noggrannhet och starkare signal. 

Vidare var bedömning av ålder för bestånden mycket svårt att avgöra rent visuellt. 

Vid framtida mätningar rekommenderas tillgång till en träborr samt tillstånd att utföra borr inom 

eventuella reservat för en noggrannare bedömning av ålder. 

  

Med hjälp av analysen kan man nu utreda om åtgärder kan och ska göras i området för att förbättra 

status för Hasselhorn. Åtgärder som kan anses positiva är ringbarkning av de typer av träd den 

vitryggiga hackspetten föredrar som exempelvis asp och björk för att öka volymen av stående död ved 

(Aulén, 1991, Naturvårdsverket, 2013). Gallring av gran kan också ske för de punkter som utgör 

granskogsområden i regionen för att öppna upp för självföryngring och öppnare ljusare ytor som gynnar 

för god födotillgång på de insekter som lever i döda solexponerade lövträd (Almgren, 1990, Lindhe et al, 

2005). Naturvårdsbränning är också en rekommenderad metod då brända träd gynnar tillgång på 

vedinsekter samtidigt som det skapar stora mängder död ved på kort tid (Enoksson, 2011). Samtidigt 

som man ska ha i åtanke att de riktlinjer Naturvårdsverket har satt upp inte avgör om den vitryggiga 

hackspetten kommer trivas eller inte. 

 

Av allt att döma har Hasselhorn idag goda förutsättningar att uppnå god status som optimalområde för 

den vitryggiga hackspetten. Aspekterna mängden död ved, typ av död ved och trädarter befinner sig alla 

inom önskade nivåer för att anses positivt för arten. Det Hasselhorn inte uppnår i nuläget är den relativt 

låga medelåldern för området. Dock bör man ha i åtanke att den vitryggiga hackspetten kanske inte alls 

följer de riktlinjer Naturvårdsverket har satt upp och bör därför ses som en mindre avvikelse som inte 

har en allt för stor påverkar av habitatsval för arten. Med lite hjälp på traven och rätt insatser av 

naturvårdsåtgärder kan Hasselhorn uppnå optimal status för alla parametrar och även utöka större mängd 

död för den vitryggiga hackspetten som i framtiden kan innebära att Hasselhorn en dag kan ingå i 

åtgärdsplanen för den vitryggiga hackspetten.  
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