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Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg lät i januari 2013 inventera förekomsten
och förutsättningarna för mindre hackspett runt Enhemsgatan och Stensötevägen i Backadalen inför framtagandet av en detaljplan för området. Mindre
hackspetten är rödlistad och omfattas av artskyddsförordningen och kräver
därigenom särskilda hänsyn. Delar av det aktuella detaljplaneområdet har passande miljöer för mindre hackspett. Arten har emellertid större arealkrav än
detta område kan bidra med. För att få en helhetsbild av förutsättningarna för
mindre hackspetten karterades därför också lämpliga miljöer i omgivningarna
kring Backadalen.
I det stora inventeringsområdet, som omfattade cirka 1000 ha, finns lämpliga
miljöer som motsvarar arealen för ungefär fyra normalstora revir för mindre
hackspett. En genomgång av rapporter av mindre hackspett till Artportalen.se
från inventeringsområdet tyder också på att området årligen inrymmer 3–5
revir. Arten har inte rapporterats från själva detaljplaneområdet, men enstaka
gamla bohål visar att mindre hackspett tidvis vistats där.
Bebyggelsen som föreslås i detaljplaneområdet tar i anspråk omkring 1 ha av
inventeringsområdets totalt 150 ha av lämplig miljö för mindre hackspett. Detaljplaneområdet har gott om potentiella boträd – åtta av närmare 30 potentiella boträd försvinner om byggplanerna förverkligas.
Beståndet av mindre hackspett på kommunal eller regional nivå påverkas inte
nämnvärt om delar av de lämpliga miljöerna i detaljplaneområdet skulle försvinna som hackspettsbiotop. Däremot kan det förstås bli konsekvenser på
beståndsnivå om allt fler små, lämpliga miljöer efterhand försvinner i kommunen eller regionen.
I ett revir behöver mindre hackspetten som regel minst 40 ha äldre lövdominerad 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 åtgärder för att bevara och skapa goda miljöer för mindre hackspett ges i bilaga 1.
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Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg avser att upprätta detaljplan för området
runt Enhemsgatan och Stensötevägen i Backadalen (inom fastigheten Backa
766: 466). Marken är privatägd och anges i gällande detaljplan som allmänplatsmark. Syftet med förslaget är att pröva förutsättningarna för komplettering
av bostadsbebyggelse inom området. I oktober 2010 gav Byggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram program och detaljplan för bostäder i Backadalens villaområde inom SDN Backa. Den föreslagna markanvändningen stämmer överens med Översiktsplanen. Komplettering av bostäder
föreslås ske inom tre olika delar inom planområdet huvudsakligen genom
gruppbyggda småhus och parhus. Totalt föreslås ca 20 bostäder (figur 1).
I samband med planarbetet upptäcktes högstubbar med troliga hål efter mindre hackspett i planområdet och dess omgivningar. Mindre hackspetten är rödlistad och omfattas av artskyddsförordningen och kräver därigenom särskilda
hänsyn (Gärdenfors 2010, Naturvårdsverket 2009). För att kunna bedöma om
föreslagen bebyggelse påverkar mindre hackspettarnas häckningsmöjligheter
väsentligt bestämde stadsbyggnadskontoret att utföra en naturinventering med
syfte att ta reda på var det finns lämpliga habitat för mindre hackspett. Utgångsläget är aktuellt planområde. Arten har emellertid större arealkrav än
Backadalen kan bidra med (se nedan). För att få en helhetsbild av förutsättningarna måste därför också lämpliga miljöer (habitat) i markerna kring Backadalen karteras.
Den mindre hackspetten kräver som regel minst 40 ha äldre lövdominerad
skog inom ett cirkla 200 ha stort område (Wiktander m fl 2001). Utanför häckningstid har mindre hackspetten ännu större hemområden; under vintern kan
det röra sig om mer än 1000 ha (se tabell 1). Hemområdena mellan individer
från olika par överlappar då också ofta (Wiktander m fl 2001). Wiktander m fl
(2001) bedömer att deras uppgifter om revirens storlek är allmängiltiga.

Figur 1. Aktuellt detaljplaneområde med möjlig bebyggelse.

4 (16)

Mindre hackspett, biotoper kring Backadalen
Underlag för detaljplan

Naturcentrum AB 2013-02-15

Figur 2. Inventeringsområdena med detaljplaneområdet i centrum.

Naturcentrum AB fick i januari 2013 uppdraget att göra den efterfrågade naturmiljöinventeringen. I uppdraget ingick en detaljinventering av själva planområdet och en översiktlig inventering av dess omgivningar (figur 2), där lämpliga häcknings- och födosöksmiljöer för mindre hackspett skulle karteras och
bedömas (klassificeras). Dessutom skulle data om mindre hackspett från Artportalen.se presenteras.

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). Medelvärdet 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)

43

20 – 101 (10)

Häckning (första ägg–flygga ungar)

5 (16)

Mindre hackspett, biotoper kring Backadalen
Underlag för detaljplan

Naturcentrum AB 2013-02-15

Metoder
Inventeringsområdena framgår av figur 2. Det utvidgade inventeringsområdet
omfattar omkring 1000 ha, vilket motsvarar ett stort hemområde för mindre
hackspett vintertid. Som kartunderlag användes flygfoton (hybrid foto och
karta) i färg från http://kartor.eniro.se (hämtade 15 januari 2013). Alla miljöer
som tycktes lämpliga från flygfotona uppsöktes i fält 23–26 januari 2013.
Lämpliga lövträdsbestånd markerades provisoriskt direkt på flygbilderna för att
sedan slutligen avgränsas och renritas på kommunens ortofoton. Artportalen.se/birds (Svalan) genomsöktes också efter rapporter om mindre hackspett
från inventeringsområdena och från Göteborgs kommun i dess helhet (sökperiod 1 januari 2000–31 januari 2013).
Biotoperna delades in i tre klasser efter hur lämpliga de bedömdes vara för
mindre hackspett: mycket lämpliga (rödmarkerade i figur 3 och 4), lämpliga
(gulmarkerade i figur 3 och 4) och delvis lämpliga (blåmarkerade i figur 3, ej
markerade i figur 4 på grund av svårigheter med gränsdragningen mot olämpliga miljöer). Indelningen grundar 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 (ibland finns emellertid passande högstubbar även i sådan miljö), men kan troligen utnyttjas för födosök under delar av året (till exempel
klenvuxna eller unga bestånd, samt bestånd med stort barrinslag). Rapporten
behandlar framför allt lämpliga och mycket lämpliga miljöer.

Björkhögstubbar längs vägen mellan Skogome och Lerbäck.
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Resultat
Lämpliga miljöer
Totalt bedöms omkring 150 ha av inventeringsområdets 1000 ha utgöra lämpliga miljöer för mindre hackspett (varav 37 ha ansågs mycket lämpliga; figur 4).
I detaljplaneområdet finns 4,5 ha lämplig miljö (varav 1,6 ha mycket lämplig;
figur 3). Ny tomtmark i detaljplaneförslaget täcker 1 ha av de lämpliga miljöerna och berör åtta av totalt 28 kartlagda potentiella boträd i detaljplaneområdet.
Björk dominerar bland de potentiella boträden i både detaljplaneområdet och
det översiktligt karterade området. Små bestånd av klibbal finns spridda i området längs bäckar, våtmarksrester och källor (figur 3 och 4). Gamla grova ädellövträd förekommer framför allt i parkmiljöerna kring Lillhagsparken och Lillhagen, men finns spridda också längs en del bergskanter i övriga delar av inventeringsområdet. En del av bergknallarna har ekdominerade bestånd.
Ytterligare några hektar mycket lämpliga miljöer finns längs Kvillebäcken alldeles väster om undersökningsområdet (dungar eller ridåer av klibbal).

Figur 3. Fördelning av potentiella boträd och klassning av delområden i detaljplaneområdet.
Första bokstaven står för förutsättningarna till födosök och den andra bokstaven för tillgången på potentiella boträd. A indikerar mycket goda förhållanden, B goda och C mindre goda.
0 indikerar att potentiella boträd saknas. Rödtonade områden är mycket lämpliga miljöer och
gultonade områden är lämpliga miljöer för häckning och födosök. Blåtonade områden är inte
lämpade för häckning, men delvis för födosök.

Som framgår av figur 3 finns det gott om potentiella boträd i de södra delarna
av detaljplaneområdet, framför allt björkhögstubbar. Några färska spår efter
mindre hackspett fanns inte, men väl gamla bohål i en eller två av högstubbarna (minst 5–10 år gamla). Större hackspett förstorar ofta hålen av mindre hackspett, så fler bohål av mindre hackspett kan ursprungligen ha funnits. Ett färskt
bohål (övernattningshål) av större hackspett noterades i detaljplaneområdet,
liksom en björkhögstubbe och klibbal med färska inhack (figur 3).
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Figur 4. Resultat av den översiktliga inventeringen. Rödtonade områden är mycket lämpliga
miljöer och gultonade områden är lämpliga miljöer för häckning och födosök. Blåtonade
områden är inte lämpade för häckning, men delvis för födosök. Röda punkter 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).

Mindre hackspett i Artportalen.se
Mindre hackspett har rapporterats från i stort sett alla delar av inventeringsområdet (figur 5). Fördelningen av rapporterna påverkas i hög grad av vilka lokaler fågelskådare besöker eller bor vid. Det finns inga rapporter från detaljplaneområdet, men väl dess omedelbara närhet. Från tre områden finns regelbundna rapporter om häckning eller häckningsindicier (se figur 5): Skogome-
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Lerbäck, Hökälla-Lillhagsparken och Fridhem. Vid Arödsberget-Brunnsbo
finns också återkommande rapporter. Skogsområdet norr om Aröd har dessutom mycket lämplig miljö, men få rapporter (troligen för att fågelskådare sällan besöker området). Under inventeringen påträffades färska bohål av mindre
hackspett i detta område och en trummande hane observerades i skogen strax
söder om Ädelstensgatan.

Figur 5. Lokaler i Artportalen med rapporter om mindre hackspett utanför häckningstid (ljusblå symboler), under häckningstid (15 april–15 juni) då reviret är litet (gula symboler), samt
platser med konstaterade häckningar (röda symboler). Figuren visar observationer från alla
år under 2000-talet för angiven tid. Storleken på symbolerna indikerar grovt antalet rapporter
från lokalen. Från Artportalen.se 31 januari 2013.
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Resultatet av den översiktliga miljöinventeringen och uppgifterna i Artportalen
tyder på att det finns omkring fyra revir i undersökningsområdet. Några av
reviren kan förstås också sträcka sig utanför inventeringsområdet. Längs Kvillebäcken alldeles väster om inventeringsområdet finns ridåer och dungar av
klibbal som passar mindre hackspetten utmärkt.
Observera att rapporteringslokalerna i Artportalen ofta inte är överensstämmer
exakt med observationsplatsen (som dock ofta preciseras i kommentarsfältet).
Till exempel ägde en häckning som rapporterats från Skogomedammen 2007
egentligen rum i ”Lerbäckssumpen” drygt 500 m norr om rapporteringslokalen. Likaså observerades en mindre hackspett som rapporterats från Backadalen (gula pricken väster om detaljplaneområdet i figur 5) i själva verket i
dungen alldeles norr om Blå staden.
Mindre hackspettens vana att röra sig över stora områden under vintern medför att arten då kan visa sig lite varstans i inventeringsområdet, vilket också
framgår av figur 5.

Slutsatser och diskussion
Wiktanders m fl (2001) tumregel säger att ett häckningsrevir för mindre hackspett i genomsnitt bör ha minst 40 ha äldre lövträdsdominerad skog inom ett
område av omkring 200 ha. Inventeringsområdet bedöms ha omkring 150 ha
med lämpliga miljöer, vilket skulle kunna innebära att det kan rymma upp till
fyra häckningsrevir. Så verkar också vara fallet av rapporterna till Artportalen
att döma – 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 minst tre revir varje år.
Klibbal är viktig såväl för födosök som boträd, men förekommer sparsamt i
inventeringsområdet (figur 4). De goda miljöerna domineras av björk. Trädens
art- och åldersammansättning i de lämpliga miljöerna i inventeringsområdet gör
ändå att förutsättningarna för mindre hackspett kommer 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 kompensera 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.
Även utanför områdena som markerats i figur 3 och 4 finns vissa möjligheter
för mindre hackspett att söka föda. De ej markerade, trädbeklädda ytorna i
inventeringsområdet kan tidvis utnyttjas (till exempel unga lövträdsbestånd
under sommaren, barrträdsdominerade bestånd under vintern); sådana marker
finns bland annat kring Fridhem och norr om Backa-Röd. Arten kan också
hitta föda i gamla trädgårdar och alléer.
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Figur 6. De röda symbolerna visar lokaler i Artportalen med troliga eller konstaterade häckningar av mindre hackspett i Göteborgs kommun från år 2000 till och med år 2012. Hämtat
från Artportalen.se/birds 31 januari 2013; totalt 161 rapporter från 66 lokaler.

Beståndet av mindre hackspett på kommunal eller regional nivå påverkas inte
nämnvärt om delar av de lämpliga miljöerna i detaljplaneområdet skulle försvinna som hackspettsbiotop. Med ny bebyggelse enligt detaljplaneförslaget i
figur 1 försvinner omkring 1 ha av totalt 150 ha lämplig eller mycket lämplig
miljö i det översiktligt inventerade området. Om de återstående 3,5 ha av de
lämpliga miljöerna i detaljplaneområdet lämnas mer eller mindre orörda kvarstår flertalet av de potentiella boträden.
Även om bebyggelsen som föreslås vid Backadalen sannolikt har obetydlig
inverkan på det regionala beståndet av mindre hackspett, kan det till slut bli
konsekvenser på beståndsnivå om allt fler små, lämpliga miljöer efterhand försvinner i kommunen eller regionen. En bedömning av kumulativa effekter
kräver förstås att alla utbyggnadsplaner i kommunen beaktas i sin helhet.
Inventeringsområdet kring Backadalen hyser med sina förmodade fyra par
uppskattningsvis omkring 10 % av beståndet av mindre hackspett i Göteborgs
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kommun. Beståndet i kommunen har då skattats till omkring 40 par från de
data som presenteras i figur 6 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 Göteborgsregionen mellan 1980 och 2005 (Johansson 2009, se bilaga 2). I Bohuslän anses arten 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 miljöregler 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: 40 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 säkerhetssynpunkt (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 dräneras 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 referenser 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
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Arealer (ha) för områdena med lämplig och mycket lämplig miljö för
mindre hackspett
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Bilaga 3
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Arealer (ha) för områdena med lämplig och mycket lämplig miljö för
mindre hackspett
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