
Planera med landskapskrävande arter i fokus 

Karaktärer landskapskrävande arter

• Kända habitatkrav
• Kända tröskelnivåer av habitat (t.ex.  

x  % död ved, x ha lövskog etc)
• Representerar värdefulla miljöer på 

landskapsnivå
• Möjlig paraplyart
• Sparsamt förekommande

Huvudkandidater

Tjäder (Götaland, Svealand)
Mindre hackspett (Hela landet)
Tretåig hackspett (Norra Sverige)
Järpe (Hela landet)
Vitryggig hackspett (Hela landet)
Lavskrika (Norra Sverige)
Gråspett (Värmland, Gävleborg) 



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

Illustration: Grön Infrastruktur 
i skogen – så kan du bidra: 
Naturvårdsverket

http://www.birding.se/foto/tretaighackspett3.htm


Lämpliga skogsbestånd om minst 25 
hektar. Svårspridd.

För att häcka 
framgångsrikt 
behöver ett par 
cirka 40 ha äldre 
lövträdsdominera
d skog inom ett 
område på upp 
till 200 ha i södra 
Sverige.

Barrskogsfågel förekommer i 
större skogsområden (> 300 
ha), där det finns tillräckligt 
mycket av lämpliga året-tunt-
miljöer.

Sammanlagd yta av minst 100 
hektar äldre skog, kombinerat med  
kärnområden med mycket hög 
andel död ved > 20-30 m3sk/hektar. 

100–150 hektar sammanhållen 
lövskog (> 80 år), inom ca 500 
hektar. Andel död lövved 20 –
50 (m3sk/ha). Andelen gran     
< 5 % - 25 % inom 150 hektar.

Arter med kända tröskelnivåer

http://www.birding.se/foto/tretaighackspett3.htm


Foto: Hans Svensson

Tjäder
Arter med liknande habitatkrav

http://www.birding.se/foto/sparvuggla10.htm
http://www.birding.se/foto/spillkraka1.htm
http://www.birding.se/foto/mindreflug19.htm
http://www.birding.se/foto/tretaighackspett2.htm
http://www.birding.se/foto/duvhok2.htm
http://www.birding.se/foto/talltita2.htm


Hänsyn i landskapet kring lekplatser 

• Undvik alla skogsbruksåtgärder inklusive tillvaratagande av ris (GROT) < 500 meter 
från lekområdet under perioden 15 februari – 15 juni.

• Undvik förröjning inför skogsbruksåtgärder.
• Kycklinghabitatet bör förbindas med korridorer mellan blåbärsrika marker med 

gott skydd och näraliggande myrmark och sumpskog.
• Behåll ett starkt inslag av tall i landskapet.
• Gynna lövträd, särskilt asp, vid röjning, gallring och avverkning. Spara hänsynsträd, 

gärna i form av grupper av  tallar,  aspar och kjolgranar.
• Lämna funktionella, flerskiktade kantzoner av tall, gran och lövträd mot sjöar, 

vattendrag, sumpskogar, myrar, berg och hällmarker. En funktionell kantzon utgår 
från våtmarksgränsen – inte från gränsen mellan skog och öppen mark – och 
omfattar minst en trädlängd fastmark där även större träd sparas. (20 meter)

90%

10%

Artvis vägledning Tjäder
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/lag-och-tillsyn/artskydd/vagledningar-for-hansyn-till-faglar/tjader-vagledning-hansyn2.pdf

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/lag-och-tillsyn/artskydd/vagledningar-for-hansyn-till-faglar/tjader-vagledning-hansyn2.pdf


• Undvik eller begränsa åtgärder kring lekcentrum. Ett 
småskaligt och försiktigt virkesuttag genom hyggesfria 
metoder kan i vissa fall vara möjligt i området inom 
200 m från lekcentrum. 

• Inom 200–500 m bör den avverkade ytan vid ett enskilt 
tillfälle inte överskrida 1 hektar för att undvika alltför 
stora och snabba förändringar. Undantag kan göras i de 
fall det handlar om avverkning av täta granplanteringar 
och andra helt tjäderovänliga miljöer så länge 
landskapets samlade värden inte försämras.

• Högst 25 % av ytan inom 500 meter från lekcentrum 
består av öppna marker, hyggen, ungskog, enskiktad
granskog och annan skog utan tillräckliga kvaliteter för 
att hysa tjäder. 

• Inom 500–1000 meter från lekplatscentrum kan såväl 
hyggenas storlek som andelen tjäderovänlig miljö ökas 
till 40–60 % beroende på lekens storlek.

• Behovet av hänsyn bör bedömas utifrån lekplatsens 
storlek och den omgivande skogens utseende. Ju 
större lekplatser desto större är behovet av hänsyn.

Hänsyn vid tjäderlekplats
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