
BirdLife Sverige samarbete med Holmen AB

Förslag på landskapsplanering för tre landskap där Holmen AB bedriver skogsbruk. 
Förslagen kring landskapsplaneringen tar avstamp i tre värdetrakter där Holmen AB har 
ett stort markinnehav. 
Förslagen skall ses som just förslag från BirdLife. Holmen AB har inte på något sätt 
förbundit sig att följa dessa utan det skall ses som förslag där planering utifrån några 
fågelarters habitatkrav skulle kunna tjäna som  utgångspunkter i landskapsplaneringen. 



Likstammen
Utveckla lövvärden med Mindre hackspett i fokus



1. Finns värdekärnor för arten?                2. Kan arten prioriteras i värdetrakten?

Illustration: Grön 
infrastruktur i skogen  
Naturvårdsverket



Mindre hackspett

• Stannfågel spridd över landet utom på kalfjället. 
• Starkt knuten till lövdominerad skog, med stort inslag av äldre 

löv och död ved. Ofta till ädellöv eller strandskogar. Även i 
blandskog om inslag av äldre lövträd är stort. 

• Behöver ca 20 procent äldre lövskog på landskapsnivå, för att 
häcka framgångsrikt.

• Boet i murkna lövträd, oftast al eller björk. 

• Födan består av olika insekter. 



Värdetrakt Gnesta-Likstammens barrskogar

Skogstyper: 
Tallskog, granskog, barrblandskog, 
barrsumpskog, lövblandad barrskog.

Bevarandemål och strategi
• Att (formellt och frivilligt) skydda och 

utveckla de värdekärnor av tall-, gran- och 
barrblandnaturskog som finns, att förstärka 
värdekärnorna genom hänsyn i omgivande 
produktionsskog. 

• Att tillämpa brand eller skötselmetoder 
som efterliknar brand i skyddade områden 
för att gynna ett stort antal arter.

Utdrag ur: Strategi för formellt skydd
av skog i Södermanlands län. Länsstyrelsen, skogsstyrelsen Nr 2006:7



Underrepresenterade skogstyper

Vissa skogstyper bedöms vara underrepresenterade inom den formellt 
skyddade arealen. I syfte att åstadkomma en så bra fördelning av 
biologiskt värdefulla skogar som möjligt är nedanstående skogstyper 
prioriterade i Södermanlands län.

• Medelålders - sena lövsuccessioner på frisk mark. Skogstyp ofta uppkommen på 
tidigare kulturmark, men även efter brand. Skogstyperna är p g a brand- och 
lövträdsbekämpning starkt underrepresenterad jämfört med dess historiska 
utbredning

• Strandlövnaturskogar t ex omfattande lövskogar längs flacka stränder. Även 
landhöjningsskogar innefattas här. 

• Sandbarrskogar på sand eller grusmark. 
• Skogar med hög bonitet

Utdrag ur: Strategi för formellt skydd
av skog i Södermanlands län. Länsstyrelsen, skogsstyrelsen Nr 2006:7
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