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Åtgärdsplan för mindre hackspett  
 
 
Sammanfattning 
En biotopinventering för hackspett kring Guldhedsdalen våren 2011 visar att delar av 
planområdet för Bostäder vid Syster Estrids gata utgör värdefull biotop för mindre hackspett. 
Det finns dock inte några konstaterade häcknings- eller viloplatser inom planområdet 
 
Göteborgs kommun genom fastighetskontoret, miljöförvaltningen, park- och naturförvaltningen 
och stadsbyggnadskontoret har tagit fram denna åtgärdsplan med syfte att undvika skada på den 
mindre hackspettens biotoper. 
 
Bakgrund 
Den mindre hackspetten är fridlyst enligt artskyddsförordningen 4 §. Dess fortplantningsmiljöer 
och viloplatser får inte förstöras. Under våren 2011 gjordes en biotopsinventering för mindre 
hackspett kring Guldhedsdalen (Åhlund och Ahlén 2011) på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, 
Göteborgs stad. I denna rapport konstaterades att delar av planområdet för Syster Estrids gata 
klassificerades som värdefull biotop* (” lämpliga miljöer för häckning och födosök”). Rapporter 
visar dock inte på några konstaterade häcknings- eller viloplatser inom planområdet. 
Planområdet är inte tillräckligt stort för att ensamt fungera som en häckningsmiljö utan ingår 
som ett delområde i ett större område som utgör artens revir. 
 
För att undvika negativ påverkan på den lokala populationen av mindre hackspett och dess 
biotoper i Guldhedsdalen och behålla kontinuerlig/långsiktig ekologisk funktion (KEF/LEF) för 
arten inom Göteborgs kommun, har kommunen arbetat fram denna åtgärdsplan. Åtgärdsplanen 
visar hur vi genom förstärkningsåtgärder i planområdet kan undvika negativ påverkan på den 
mindre hackspetten och bevara KEF/LEF trots ovan nämnda exploatering.  
 
Den mindre hackspetten är beroende av lövskog, helst äldre ädellövskog. En annan särskilt 
värdefull miljö är alskog. För sin häckning är mindre hackspett helt beroende av döda eller 
svampangripna, rötade träd. Artens ekologi och krav är noggrant undersökta och redovisade i 
doktorsavhandlingar av Olsson och Wiktander. Vi har när det gäller inventeringsmetodik och 
förstärkningsåtgärder utgått från deras arbeten (Wiktander 1998 och Olsson 1998). 
 
 
*Vid inventeringen har biotoperna delades in i tre klasser efter hur lämpliga de bedömdes vara för mindre hackspett: 
mycket lämpliga (mycket värdefull), lämpliga (värdefull) och delvis lämpliga (mindre värdefull).  

 
 
Aktuellt planområde och områden för förstärkningsåtgärder 
Detaljplanen ska möjliggöra byggnation av ca 50 Bostäder. I och i anslutning till planområdet 
finns enligt biotopinventeringen för mindre hackspett (Bilaga 1) ca 2400 m2 värdefull biotop.  
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Detaljplanen innebär att NATUR/PARK övergår till kvartersmark (Bilaga2). Genom 
exploateringen försvinner ca 800 m2 värdefull biotop. 1600 m2 planläggs som natur, fågelbiotop 
(Bilaga3). Nödvändiga förstärkningsåtgärder kommer att ske i området som planläggs som natur 
– fågelbiotop. För att inte försämra funktionen för hackspetten görs förstärkningsåtgärder i 
området. Denna kvalitetsökning innebär att vi får mer "kvalitetsyta" för arten (Bilaga4). 
 
Förstärkningsåtgärder 
Biotopförstärkande åtgärder: 
Häckning: Högkapning av lövträd (främst asp, björk och al) till högstubbar med ca 3-5 m höjd 
på spridda ställen i området. 5 träd per ha högkapas vartannat år under en 10-årsdperiod. 
 
Födosök: 5 träd (olika trädslag) per ha, spritt i området, ringbarkas vartannat år under en 10-års-
period. På större ekar kan träd ersättas av stora grenar. Död ved från andra områden läggs/ställs 
också in i området.  
 
Om högstubbar eller särskilt värdefulla födosöksträd behöver tas bort vid exploateringen flyttas 
dessa till lämplig plats för att behålla de viktigaste kvalitéerna till dess förstärkningsåtgärderna 
ger effekt. Högstubbarna monteras stående vid befintligt träd.  
 
Kvalitén för mindre hackspett kommer med ovanstående förstärkningsåtgärder att successivt 
ökas under tio år och sedan fortsätta att öka under ytterligare 5 – 10 år pga. att kapade och 
ringbarkade träd fortsätter att rötas. Därefter bedömer vi att de naturliga processerna och 
biotopåldern vara så gynnsamma att åtgärderna kan upphöra.  
 
Uppföljning 
Förekomst av lämpliga boträd och särskilda födosöksträd inventeras vartannat år under en 10-
årsperiod. Lämpliga boträd utgörs av högstubbar, döda och/eller svampangripna träd och 
särskilda födosöksträd utgörs av grovbarkig klibbal, döda/döende träd och träd med döda grenar.  
 
Förekomst av mindre hackspett ska undersökas vartannat år genom inventering av bo- och 
övernattningshål samt inventering av arten enligt atlaskriterier. Åtgärder och uppföljning 
övervakas av Göteborgs kommun. 
 
Göteborg 2014-02-18 
 
 
 
……………………………….. ……………………………………. 
Fastighetskontoret Miljöförvaltningen 
 
 
 
………………………………. …………………………………..... 
Park- och naturförvaltningen Stadsbyggnadskontoret 
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Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg lät våren 2011 inventera förekomsten och 
förutsättningarna för mindre hackspett i grönområdet Guldhedsdalen på Södra 
Guldheden inför framtagandet av en detaljplan för området. Mindre hackspet-
ten är rödlistad och omfattas av artskyddsförordningen och kräver därigenom 
särskilda hänsyn. Guldhedsdalen ingår i ett revir för mindre hackspett och ett 
par försökte häcka i dalen 2011. Arten har emellertid större arealkrav än Guld-
hedsdalen kan bidra med. För att få en helhetsbild av förutsättningarna för 
mindre hackspetten karterades därför lämpliga miljöer i omgivningarna kring 
Guldhedsdalen hösten 2011. 

Inventeringen visar att det finns lämpliga miljöer som motsvarar ungefär fyra 
normalstora mindre hackspett-revir inom det 1000 ha stora inventerings-
området. Guldhedsdalen har god kontakt med lämpliga miljöer i Slottsskogen, 
Änggården och Mossen, samt bidrar till att de lämpliga miljöerna vid Mossen 
inte blir isolerade och svåråtkomliga för mindre hackspett. En genomgång av 
rapporter av mindre hackspett till Artportalen.se från inventeringsområdet 
tyder på att området årligen inrymmer åtminstone 2–3 revir. Under 2011 fanns 
troligen fyra revir. 

I ett revir behöver mindre hackspetten som regel minst 40 ha äldre lövdomine-
rad skog inom ett cirkla 200 ha stort område. En mosaik av lind, björk, klibbal 
och ek är allra gynnsammast, liksom en hög andel död ved. Exempel på åtgär-
der för att bevara och skapa goda miljöer för mindre hackspett ges i bilaga 1.  
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Bakgrund

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg lät våren 2011 Naturcentrum AB inventera 
förekomsten och förutsättningarna för mindre hackspett i grönområdet Guld-
hedsdalen på Södra Guldheden inför framtagandet av en detaljplan för bostä-
der med mera. Eftersom mindre hackspett är rödlistad (kategorin ”nära ho-
tad”, Gärdenfors 2010), tillhör arten den grupp fåglar på vilken artskyddsför-
ordningen bör tillämpas (Naturvårdsverket 2009). Dessa arter är strikt skydda-
de och får inte störas; deras reproduktions- och viloplatser får heller inte för-
störas.  

Inventeringen visade att området har goda förutsättningar för mindre hack-
spett. Den hördes trummande och den hackade ut tre nya möjliga häcknings-
hål. Någon fullbordad häckning genomfördes emellertid inte. Området be-
döms ändå utgöra en bra häckningsmiljö för arten. Det aktuella området är 
omkring 13 ha, vilket är för litet för ett fungerade häckningsrevir. Den mindre 
hackspetten kräver som regel minst 40 ha äldre lövdominerad skog inom ett 
cirkla 200 ha stort område (Wiktander m fl 2001). Detta gör att arten redan 
idag har ett häckningsrevir som sträcker sig långt utanför det aktuella området. 
Utanför häckningstid har mindre hackspetten ännu större hemområden; under 
vintern kan det röra sig om mer än 1000 ha (tabell 1). Hemområdena mellan 
individer från olika par överlappar då också ofta (Wiktander m fl 2001). 

Syftet med denna kompletterande inventering är att i grova drag ta redan på 
hur mycket lämpliga biotoper det finns inom räckhåll för arten med utgångs-
punkt från Guldhedsdalen – och se om detta är nog för ett eller flera revir. 
Wiktander m fl (2001) bedömer att deras uppgifter om revirens storlek är all-
mängiltiga. Tillämpar man dessa data bör man kunna ringa in tänkbara häck-
ningsmiljöer inom rimligt flygavstånd genom att undersöka ett större område 
med en radie på omkring 1,8 km med det aktuella området i centrum, det vill 
säga inom en areal av totalt cirka 1000 ha. Kända miljöer för arten finns i Bo-
taniska trädgården-Vitsippsdalen, Ängårdsbergen och Slottsskogen. Tänkbara 
mindre ytor med bland annat ädellövskog finns vid också till exempel vid 
Chalmers, Mossen och Krokslätt.  

I uppdraget ingick att bedöma arealen lämplig häckningsmiljö och identifiera 
och avgränsa övriga mindre delområden som har lämpliga biotoper. I förläng-
ningen ska sedan undersökas om de olika delområdena är säkerställda eller 
utsatta för hot. Därefter bör det gå att bedöma i vilken grad det aktuella områ-
det skulle kunna exploateras utan detta påverkar den lokala populationen av 
mindre hackspett.  

Lennart Gustafson, Park- och naturförvaltningen i Göteborgs kommun, har 
bidragit med goda synpunkter på rapporten. 
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Metoder

Inventeringsområdet framgår av figur 1. Det har en radie av omkring 1,8 km 
med Guldhedsdalen som centrum och sammanlagd areal av omkring 1000 ha, 
vilket motsvarar ett stort hemområde för mindre hackspett vintertid. Som 
kartunderlag användes flygfoton i färg från http://kartor.eniro.se (hämtade 25 
oktober 2011). Alla miljöer som tycktes lämpliga från flygfotona uppsöktes i 
fält 2–4 november 2011. Lämpliga lövträdsbestånd avgränsades direkt på flyg-
bilderna. Artportalen.se/birds (Svalan) genomsöktes också efter rapporter om 
mindre hackspett från inventeringsområdet och från Göteborgs kommun, lik-
som fågelrapporterna från Slottsskogen, Botaniska trädgården och Änggårds-
bergen på http://www.naturstig.se .  

Biotoperna delades in i tre klasser efter hur lämpliga de bedömdes vara för 
mindre hackspett: mycket lämpliga (rödmarkerade i figur 1), lämpliga (gulmar-
kerade) och delvis lämpliga (blåmarkerade). Indelningen grundade sig på en 
subjektiv bedömning av beståndens ålder, artsammansättning och täthet, samt 
förekomsten av död ved, högstubbar (framför allt björk) och andra potentiella 
hålträd (framför allt klibbal), lågor och döda grenar (se också bilaga 1). Den 
lägsta klassen utgör inte direkt någon häckningsmiljö, men kan troligen utnytt-
jas för födosök under delar av året (t ex klenvuxna eller unga bestånd, samt 
bestånd med stort barrinslag). Nedan behandlas framför allt lämpliga och 
mycket lämpliga miljöer.  

Tabell 1. Hemområdets (revirets) storlek för mindre hackspett under olika tider på 
året vid sjön Möckeln i Småland under sex år (från Wiklander m fl 2001). Medel-
värdet beräknat på 10–22 individer med radiosändare (antalet individer visas inom 
parentes efter variationsbredden). 

Tidsperiod Medelvärde, ha Variationsbredd, ha 

Vinter (oktober–20 mars) 742 234–1654 (10) 

Tidig vår (21 mars–20 april) 355 36–1587 (15) 

Sen vår (21 april–första ägg) 103 26 – 174 (22) 

Häckning (första ägg–flygga ungar) 43 20 – 101 (10) 
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Resultat

Lämpliga arealer 

Totalt bedömdes omkring 157 ha av inventeringsområdet utgöra lämpliga mil-
jöer för mindre hackspett (varav 67 ha som mycket lämpliga; figur 1 och bilaga 
3). Slottsskogen har 52 ha av de lämpliga och mycket lämpliga miljöerna, Äng-
gårdsbergen 62 ha (varav 35 ha i Vitsippsdalen och dess förlängning och 27 ha 
kring Axlemossen-Finns mosse) och området mellan Annedal och Krokslätt 43 
ha (varav 8 ha i själva Guldhedsdalen och 7 ha vid Mossens idrottsplats). Björk 
dominerar bland de potentiella boträden (jämför figur 1). 
 

 
Figur 1. Resultat och områdesindelning. Rödtonade områden är mycket lämpliga 
miljöer och gultonade områden är lämpliga miljöer för häckning och födosök. Blå-
tonade områden är inte lämpade för häckning, men delvis för födosök. Röda punk-
ter är ett relativt mått på frekvensen av potentiella boträd i klibbal, gula punkter är 
ett relativt mått på förekomsten av björkhögstubbar i respektive område (ju fler 
punkter, desto fler potentiella hålträd). Figur 1 återfinns i större skala i bilaga 3, där 
också områdenas storlek redovisas för de lämpliga och mycket lämpliga miljöerna. 
A: Annedal. Ax: Axlemossen. F: Finnsmossen. G: Guldheden. J: Johanneberg. 
M: Mossen. S: Slottsskogen. V: Vitsippsdalen och dess förlängning.  

Mindre hackspett i Artportalen.se 

Från 2000-talet finns sju rapporter i Svalan med bobygge eller högre häck-
ningskriterium (figur 2): Bragebacken (2004), Johannebergsparken (2006), Lilla  
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Dammen (2007), Änggårdsbergen (2007, Axlemossen?), Vitsippsdalen (2007), 
Axlemossen (2009) och Guldhedsdalen (2011). Misslyckade häckningar är lätta 
att missa, men stora hackspettungar i boet är mycket högljudda och lättfunna.  

Under 2011 kan det mycket väl ha funnits fyra revir i inventeringsområdet: 
Säldammen, Vitsippsdalen, Axlemossen, och Guldheden/Mossen (figur 3). 
Mönstret kvarstår även när tidsperioden snävas in från 15 april–15 juni till 15 
maj–15 juni. Några av reviren kan förstås också sträcka sig utanför inventer-
ingsområdet.  

 
Figur 2. Lokaler med rapporter om mindre hackspett under sen häckningstid (15 
maj–15 juni) då reviret är som minst i storlek (gula symboler), samt platser med 
konstaterade häckningsförsök (röda symboler). Figuren visar observationer från 
alla år under 2000-talet för angiven tid. (Från Artportalen.se 30 oktober 2011.) 

Från Slottsskogen, Vitsippsdalen-Botaniska trädgården och Änggårdsbergen 
(Axlemossen) rapporteras mindre hackspett så gott som årligen under häck-
ningstid, medan det går flera år mellan rapporter under häckningstid från 
Guldheden, Mossen och Johanneberg. 

Mindre hackspettens vana att röra sig över stora områden under vintern med-
för att arten visat sig lite varstans i inventeringsområdet över åren. Figur 4 visar 
rapporteringslokaler från hela år 2008 och hela år 2010. 
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Figur 3. Lokaler med rapporter om mindre hackspett under häckningstid (röda 
symboler). Till vänster för perioden 15 april–15 juni 2011 och till höger för perioden 
15 maj–15 juni 2011. (Från Artportalen.se 30 oktober 2011.) 

  

Figur 4. Lokaler (röda symboler) med rapporter om mindre hackspett från år 2008 
(till vänster) och år 2010 (till höger). (Från Artportalen.se 30 oktober 2011.) 

Slutsatser och diskussion 

Wiktanders m fl (2001) tumregel säger att ett häckningsrevir för mindre hack-
spett i genomsnitt bör ha minst 40 ha äldre lövträdsdominerad skog inom ett 
område av omkring 200 ha. Inventeringsområdet bedöms ha omkring 160 ha 
med lämpliga miljöer, vilket skulle kunna innebära att det kan rymma upp till 
fyra häckningsrevir. Så verkar också vara fallet en del år, som 2011 (se ovan), 
även om mindre hackspettens rörlighet och variabla häckningssystem (i en av 
fem häckningar var polygami inblandat, Wiktander 1998) gör det lätt överskatta 
antalet par eller revir. Rimligen bör det dock förekomma häckningsförsök i två 
eller tre revir varje år. 

De risigaste och bästa lövskogsbestånden för mindre hackspett i inventerings-
området finns i Vitsippsdalen (24 % av de mycket lämpliga miljöerna), Axle-
mossen (18 %), Mossen (11 %) och Guldhedsdalen (9 %). Delar av Slottssko-
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gen har också klassats som mycket lämpliga; dessa områden är emellertid av 
förklarliga skäl något mer välansade än ovannämnda bestånd, men ändå vikti-
ga, inte minst genom sin storlek och att de lämpliga miljöerna är väl samlade. I 
förhållande till övriga områden ligger Johannebergsparken något avsides, även 
om det kanske finns viss kontakt med grönområden österut. 

Försvinner den goda hackspettsmiljön i Guldhedsdalen blir området vid Mos-
sen mer isolerat. Det är viktigt från fågelskyddssynpunkt att de goda miljöerna 
har kontakt med varandra (Charman m fl 2010) och inte naggas för mycket i 
kanten. Som framgår av figur 5 verkar mindre hackspett-miljöerna i inventer-
ingsområdet utgöra något av en enklav mitt i centrala Göteborg. Även utanför 
områdena som markerats i figur 1 finns vissa möjligheter för födosök för 
mindre hackspett, till exempel i gamla trädgårdar och alléer. 

 

Figur 5. De röda symbolerna visar lokaler med rapporter av mindre hackspett un-
der sen häckningstid (15 maj–15 juni) i Göteborgs kommun från år 2000 till och 
med år 2011. Under sen häckningstid är reviret som minst i storlek. (Från Artporta-
len.se/birds 30 oktober 2011.) 
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Klibbal är viktig såväl för födosök som boträd. Förutom i egentliga Vitsippsda-
len, och delvis Guldhedsdalen och Mossen, är det ont om klibbal i inventer-
ingsområdet. De goda miljöerna uppe i Änggårdsbergen domineras av björk. 
Trädens art- och åldersammansättning i de lämpliga miljöerna i inventerings-
området gör ändå att förutsättningarna för mindre hackspett i området kom-
mer att vara goda flera årtionden framåt för såväl bobygge, sovhålsbygge, som 
för födosök om bestånden får fortsätta att utvecklas. ”Uppsnyggning” av ett 
område genom att gamla och döda träd och grenar avlägsnas försämrar miljön 
betydligt för mindre hackspett. På lång sikt kan man hjälpa arten (eller kom-
pensera för biotopförluster/försämringar) genom att viktiga trädslag som lind 
och klibbal gynnas vid föryngring av bestånden i grönområdena. Exempel på 
skötselåtgärder för att främja mindre hackspetten återfinns i bilaga 1. 

Beståndet av mindre hackspett på kommunal eller regional nivå påverkas inte 
nämnvärt om ett så litet område som till exempel Guldhedsdalen skulle för-
svinna som hackspettsbiotop. Däremot kan det förstås bli konsekvenser på 
beståndsnivå om allt fler små, lämpliga miljöer efterhand försvinner i kommu-
nen eller regionen. Inventeringsområdet, det vill säga centrala delar av Göte-
borg, hyser med sina 2–4 par uppskattningsvis 5–10 % av beståndet av mindre 
hackspett i Göteborgs kommun. Beståndet i kommunen har då skattats till 
omkring 40 par från av figur 5 och bilaga 2. 

Mindre hackspetten minskade kraftigt i Sverige under perioden 1975 till 1990. 
Därefter verkar beståndet ha stabiliserats och kanske ökat något. Det svenska 
beståndet skattas till omkring 6000 ± 2000 par 2010 (Artdatabanken 2011). Att 
döma av Göteborgs fågelatlas har arten ökat sin utbredning i Göteborgsregio-
nen mellan 1980 och 2005 (Johansson 2009, se bilaga 2). I Bohuslän anses ar-
ten också snarare ha ökat än minskat under senare tid (Åhlund 2007).  

Artdatabanken bedömer trots den sentida stabiliseringen eller ökningen att 
framtidsprognosen för det svenska beståndet är dyster på grund av nya miljö-
regler från EU, ökat biobränsleuttag, almsjukan med mera (Artdatabanken 
2011). Artdatabanken (2011) ger för övrigt en mycket god sammanfattning av 
mindre hackspettens status och ekologi, samt skötselråd. 
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Bilaga 1 

Bra miljö för mindre hackspett 

Tumregel för ett normalt revir: 20 ha äldre lövträdsdominerad skog inom ett 
område av drygt 200 ha. 

Hög andel äldre lövträd, liksom död ved (såväl stående, liggande, grov som 
klen ved) – viktigt särskilt för vinteröverlevnaden då vedlevande insekter utgör 
en väsentlig del av födan under vinterhalvåret. 

Lind, björk, klibbal och ek de mest värdefulla trädslagen, särkilt gynnsamt om 
de förekommer tillsammans – ger jämnare födotillgång (insektstillgången i de 
olika trädslagen varierar ofta mellan år). 

Lövsly och ekkrattskog kan vara värdefulla födokällor under ungarnas uppväxt, 
då de till stor matas med småkryp och larver som hämtas i lövverket. 

 

Åtgärder för att gynna mindre hackspett 

Gallra med måtta, spara äldre lövträd och risig skog. Låt död ved stå kvar eller 
ligga kvar och ta inte bort döda grenar, där det är möjligt från säkerhetssyn-
punkt (eller av estetiska skäl i vissa lägen). Gamla, grova granar kan också med 
fördel sparas. 

Stora, äldre träd som riskerar att falla nära gångstråk kan kapas till högstubbe 
på 3–4 m höjd. Överbliven ved lämnas med fördel (för mindre hackspetten 
och dess födoorganismer) i närheten. 

I yngre lövskogsområden med liten andel död ved kan sådan skapas genom att 
till exempel ringbarka klibbal och kapa björkar till högstubbar. 

Försumpade skogsmarker ger gynnsamma miljöer, sådana marker bör inte drä-
neras i onödan. 

Säkra återväxten av lövskog, så att andelen lövdominerad skog inte minskar 
över tiden i områden av ett vinterrevirs storlek (200 – 1000 ha).  Gynna särskilt 
lind, björk, klibbal och ek; nyplantering kan kanske ibland vara ett alternativ.  

 

Ovanstående är i huvudsak hämtat från Artdatabankens (2011) artfaktablad och referen-
ser som återfinns i denna referens. 
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Bilaga 2 

Mindre hackspett i Göteborgsområdet 

Från Aronsson, N (red). 2009. Fågelatlas över Göteborg med kranskommuner. 
Fåglar på Västkusten, supplement 34, Göteborg. 
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Bilaga 3 
 

Arealer (ha) för områdena med lämplig och mycket lämplig miljö för 
mindre hackspett 

 

 

 



Bilaga 2GÄLLANDE PLANER
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Bilaga 3Exploateringens påverkan på mindre hackspett 
och föreslagna förstärkningsåtgärder

800 kvm naturmark och lämplig 
miljö för mindre hackspett övergår
till kvartersmark.

Planområdet utökas med 1600 kvm
naturmark med planbestämmelse;
fågelbiotop. Skötselplan upprättas.



Bilaga 4Mindre hackspettsbiotoper före och
efter exploatering

planområde

Området med förstärkningsytor inom detaljplaneområdet innebär en
kvalitetsökning av biotopen för mindre hackspett lokalt. Detaljplanen
bedöms dock ha marginell påverkan på biotoper för arten i ett större 
perspektiv då området är begränsat till ytan. Kartan före och efter 
exploatering redovisas därför som oförändrat.
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