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Habitatmodell för tretåig hackspett Picoides tridactylus
Habitatkrav på biståndsnivå 
Habitatvärde = 1 
1.1.2 Granskog utanför våtmark (kod 112) 
1.2.2 Granskog på våtmark (kod 122) 
Kontinuitetsskog (som ”proxy” för död ved) 
Habitatvärde = 0,5 
1.1.3 Barrblandskog utanför våtmark (kod 113) 
1.1.4 Lövblandad barrskog utanför våtmark (kod 114) 
1.2.3 Barrblandskog på våtmark (kod 123) 
1.2.4 Lövblandad barrskog på våtmark (kod 124) 
Kontinuitetsskog (som ”proxy” för död ved) 
Krav på landskapsnivå 
Enbart landskapsavsnitt där mängd effektivt habitat (1 ha av Habitatvärde 0,5 är tolkat som 
0,5 ha) baserad på definitioner ovan är ≥50 ha inom en 200 ha stor cirkulär yta (dvs. minst 
25 %). 
Rumslig omfattning 
Analysen omfattar Västerbottens län med omnejd som tillämpades i kartering av 
kontinuitetsskogar 
Data till modellen 
1. Nationella Marktäckedata SWEREF 99 TM, basskikt, icke generaliserade raster med 
rumslig upplösning 10x10m, https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-
miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/Ladda-ned/ 
2. Kartering av kontinuitetsskogar i boreal region2016, Kartering av Kontinuitetsskogar, 
SWEREF 99 TM, raster med rumslig upplösning 10x10m, http://mdp.vic-
metria.nu/miljodataportalen/ 
3. Utförda avverkningar, Skogliga grunddata, SWEREF-99 TM, polygonbaserad shapefil, 
http://skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/Skogsdataportalen/ 

BirdLife Sverige har beställt en habitatmodell för 
tretåig hackspett som är utförd av  Grzegorz 
Mikusinski, PhD, Associate Professor och  Ewa 
Orlikowska på Sveriges Lantbruksuniversitet. Det är 
viktigt att ha klart för sig att en modellering skall 
betraktas som ett sätt att kartera i vilka 
landskapsavsnitt, enligt modellens parametrar och 
tillgänglig skogsdata relevant för arten, som tretåiga 
hackspettens krav på livsmiljö är uppfylld. Det vill 
säga det är inte en bild av artens faktiska förekomst. 

Modelleringen gjordes från 6-13/5 2019. 
Förutsättningarna för modelleringen beskrivs i rutan 
till höger. Kort kan man säga att modellen värderar 
vissa skogstyper högre än andra (habitatvärde), för 
tretåig hackspett värderas granskog högre än annan 
skog och det finns restriktioner för modellen när det 
gäller ”krav på landskapsnivå”. För tretåig hackspett 
gäller >50 ha inom en  200 ha stor cirkulär yta.



Bild 1 visar habitatmodelleringens 
resultat för Västerbottens län. Grön 
färg visar fjällnära området och blå 
färg visar lämpliga habitat för 
tretåig hackspett enligt modellens 
restriktioner. Modellen pekar tydligt 
ut området närmast fjällen, ovan 
den fjällnära gränsen som det 
område där tretåig hackspett har 
ett sammanhängande 
habitatområde. Nedanför 
fjällkedjan fragmenteras dessa 
områden kraftig för att österut helt 
övergå i endast fläckvis 
förekommande lämpliga habitat för 
arten. I de centrala partierna av 
Västerbotten, i ett stråk norr om 
Lycksele finns stora områden där 
arten förefaller helt sakna lämpliga 
habitat för arten. 

Vår bedömningen är att modellen 
visar en gynnsam bevarandestatus 
för tretåig hackspett i fjällnära 
skog, men att arten saknar god 
bevarandestatus nedanför den 
fjällnära regionen. 



Bild 2 visar 
habitatmodelleringens resultat 
för Västerbottens län jämfört 
med ”förslagen till 
värdetrakter”. Brun färg visar de 
”förslag till värdetrakter” som 
Svensk fågeltaxerings rapport 
baserades på. Blå färg visar 
lämpliga habitat för tretåig 
hackspett enligt modellens 
restriktioner.

Jämförelsen visar att förslagen 
till värdetrakter fångar upp 
modellens utpekade områden 
väl i fjällnära områden men 
missar att aggregera många av 
dessa nedanför det fjällnära 
området.



Bild 3 visar 
habitatmodelleringens resultat 
för Västerbottens län jämfört 
med de slutgiltiga beslutade  
värdetrakterna för 
Västerbottens län. Ljusgrön färg  
visar de slutliga värdetrakterna.  
Blå färg visar lämpliga habitat 
för tretåig hackspett enligt 
modellens restriktioner.

Jämförelsen visar att de slutliga  
värdetrakterna fångar upp 
modellens utpekade områden 
väl i fjällnära områden och är 
även betydligt bättre på att  
aggregera många av dessa 
nedanför det fjällnära området. 
(jämfört med ”förslagen till 
värdetrakter” på förra bilden)

Lägg märke till hur 
värdetrakterna bildar mer 
sammanhållna enheter.



Bild 4 visar hur faktiska avverkningar 
påverkat de slutgiltiga beslutade  
värdetrakterna för Västerbottens 
län. Svart färg visar faktiska 
avverkningar och ljusgrön färg  visar 
de slutliga värdetrakterna.  
(Habitatmodellens resultat visas inte 
här).

Resultatet visar att värdetrakterna 
vara mer opåverkade av 
avverkningar i de västra delarna 
jämfört med i de östra delarna av 
länet. Även något mer opåverkade 
närmast kusten. 

Vår slutsats är att det är mycket 
viktigt att värdetrakterna inte kan 
tillåtas att fragmenteras mer om de 
skall kunna behålla sin funktion för 
arterna. Det är också angeläget att 
deras funktion bör förbättras 
genom restaureringsinsatser.


