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INLEDNING

På uppdrag av teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun har undertecknad under 
perioden 12 april – 5 maj 2017 utfört en inventering av mindre hackspett (Dendrocopos minor) i 77 
av uppdragsgivaren utvalda och väl spridda områden inom kommunen över en yta av 1 042 hektar. 
Inventeringen var en del av ett LONA-projekt (lokalt naturvårdsprojekt) som Karlstads kommun 
beviljats bidrag till från länsstyrelsen. Totalt återfanns arten inom 36 av dessa områden under 
inventeringen med vad som bedöms som 39 revir. I denna rapport redovisas noggrant de gjorda 
fynden av arten, övriga aktuella områden för mindre hackspett i kommunen, fynd av övriga 
hackspettsarter samt fynd av skogsduva som tyder på häckning (efterfrågat av uppdragsgivaren).

Den mindre hackspetten hittas i Värmland främst i strandalskog vid olika typer av vattendrag. 
Landskapets population av arten uppskattades 2012 till 350 par, medan hela den svenska stammen 
beräknades bestå av ca 7 000 par samma år (Ottosson, U. m fl. 2012). Mindre hackspetten återfinns 
på Rödlistan i kategorin ”nära hotad”. Denna hackspett är sannolikt den svenska fågelart som är den 
bästa indikatorarten för generellt sett artrika gråals- och klibbalsdominerade strandskogar och s k 
alluviala lövskogar – lövskogar som periodvis är översvämmade (Olsson, O. m fl 1992). 

Fakta från Artdatabanken visar att ortstroheten är mycket hög och att det krävs cirka 40 hektar 
lövdominerad skog inom ett område som totalt omfattar upp till 200 hektar för att arten långsiktigt 
ska kunna hålla sig kvar. Generationstiden för den mindre hackspetten ligger på fem år. Vidare 
berättar fakta från Artdatabanken att arten missgynnas av gallring i löv- och blandskog om lövträd 
tas bort, samt att dränering och avverkning av al- och björkkärr och borttagande av murkna träd är 
till men för denna spett. Fakta från denna källa berättar att olika trädslag är som mest värdefulla 
under olika år, vilket innebär att de mest gynnsamma reviren hyser en mosaik av olika slags lövträd.

Christer Olsson, Fågelperspektiv

Umeå 2 augusti 2017

Typisk miljö för mindre hackspett – Östanåsån i den nordligaste delen av Karlstads kommun.

Omslagsfoto: Hanne av mindre hackspett i klibbal vid Knappstadviken 18 april 2017. 2.
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BAKGRUNDSFAKTA

I offertunderlaget till denna inventering finns följande bakgrundsfakta återgivna: 

”Karlstads kommun har beviljats bidrag från länsstyrelsen till ett LONA-projekt (lokalt  
naturvårdsprojekt) med fokus på mindre hackspett och dess livsmiljö i lövskog. En del av detta  
projekt är att göra en "kommuntäckande" inventering riktad mot mindre hackspett.  
Inventeringsområden har valts ut utifrån ett examensarbete i GIS som gjordes under 2016 där  
potentiella livsmiljöer för mindre hackspett söktes ut på kartan samt uppgifter på Artportalen,  
kommunens tidigare kunskap om lövrika miljöer och IR-bilder.”

”Inventeringen syftar till att kartlägga förekomsten av mindre hackspett i kommunen, men ska även  
ligga till grund för en åtgärdsplan med fokus på prioriterade åtgärder för att bibehålla och  
förbättra livsmiljöer för mindre hackspett och andra arter med liknande krav. Inventeraren ska 
därför vid fältbesöken, förutom uppgifter om fågelförekomst, samla in uppgifter om 
lövskogsbeståndens lämplighet för mindre hackspett samt eventuella behov av åtgärder i biotopen  
för att bevara och/eller utveckla dess värde för mindre hackspett.”

Om specifika önskemål för denna inventering kan man läsa följande i offertunderlaget:

”Varje lövskogsområde ska besökas minst en gång under perioden 1 april-10 maj 2017. För varje  
område ska också en bedömning göras av dess lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett  
(mycket lämplig/lämplig/delvis lämplig) samt behov av åtgärder i biotopen för att bevara och/eller  
utveckla värdet för mindre hackspett och andra arter med liknande krav på livsmiljö.” 

”För att denna bedömning ska kunna göras ska uppgifter noteras om beståndets uppskattade ålder,  
beståndets uppskattade lövandel samt förekomsten av död ved, högstubbar och potentiella boträd.  
Rapporten ska innehålla uppgifter om observerade fåglar (de utpekade arterna), kartor, kort  
beskrivning av skogsbestånden och deras lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett samt  
behov av åtgärder. I rapporten bör också finnas en bedömning av vilka av de föreslagna åtgärderna  
som bör prioriteras högst.” 

INVENTERINGSMETODIK

Den lämpligaste perioden för inventering av den mindre hackspetten i Värmland infaller under 
perioden från slutet av mars till början av maj. I varierande frekvens trummar och ropar då både 
hanne och hona i det häckande paret inom sina revir, främst under de tidiga morgontimmarna. De 
visar då tydliga instinkter till att försvara sitt revir mot artfränder och svarar i olika hög grad på 
inspelade trumningar och rop av den egna arten. Denna inventeringen utfördes under 18 morgnar 
från 12 april – 5 maj 2017 inom det 1 042 hektar stora inventeringsområdet.

Att med hjälp av en MP3-spelare under våren systematiskt stanna med jämna mellanrum och spela 
upp artens trummande läten har visat sig vara den överlägset bästa metoden för att finna den mindre 
hackspettens häckningsrevir. Under övriga delar av året är den som regel tämligen diskret till sitt 
väsen och kan vara svårfunnen, eftersom den låter höra sig tämligen sällan och hackandet med den 
för hackspettar klena näbben hörs bara en kort sträcka. Det har visat sig att mindre hackspettar som 
lever tätortsnära förvånansvärt ofta helt undgår uppmärksamhet från ornitologer och allmänhet, om 
inte eftersöket sker med hjälpmedel och under optimal tid på året (Nilsson, S.G. m. fl. 1992). 
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Idag finns utmärkta inspelningar av mindre hackspettens läten att ladda ned. Den variant som 
använts i denna inventering är en ljudslinga som är 1:01 minuter lång, inspelad i Skåne (från 
hemsidan Xenocanto) och hyser sekvenser av en hannes trumningar. Med hjälp av en högtalare har 
uppspelning av dessa läten kunnat höras väl på upp till 200-300 meters håll under morgnar med 
ringa eller ingen blåst. Av denna anledning har vandringarna genom de här inventerade områdena 
avstannat var 200:e meter. Därefter har den ljudsekvens som beskrivs ovan spelats upp, vilket följts 
av ett mycket koncentrerat lyssnande i ungefär två minuters tid.

Emellanåt svarar den mindre hackspetten endast svagt på uppspelade läten, som om den anar att 
ingen artfrände rimligen borde finnas i dess närhet, men för att vara på den säkra sidan kan de ändå 
svara med ett diskret lockläte eller en knappt hörbar trumvirvel. Detta tycks i första hand gälla i de 
revir där arten funnits i många år och där den är väletablerad (Nilsson, S. G. m fl 1992). 

Andra individer är tröga och svarar först efter tre eller fler uppspelade sekvenser. Ibland svarar de 
sent därför att de suttit långt borta och det tagit en stund för dem innan de kunnat lokalisera 
ljudkällan. Därför har alltid minst tre sekvenser spelats upp, med lyssningspauser emellan, om inget 
svar erhållits inom en för arten lämplig biotop där det funnits anledning att misstänka att den mindre 
hackspetten kan hålla revir.

Det är av stor vikt att inventera mindre hackspett vid lämplig väderlek. Det bör absolut inte vara 
snöfall, en vind som överstiger 5 m/s, eller vara kallare än fem minusgrader vid start en lämplig 
inventeringsmorgon. Under inventeringsperiod 12 april – 5 maj 2017 var väderomständigheterna 
mestadels mycket gynnsamma för denna typ av inventering, med genomgående mycket svaga 
vindar och ett mer eller mindre högtrycksbetonat väder, varför det var få morgnar då inventerandet 
ställdes in (undantaget dock 14 april, då det föll tio centimeter nysnö under ett dygn i trakterna av 
Karlstad). Temperaturerna tidig morgon låg mestadels strax under eller kring noll grader under 
nästan hela inventeringsperioden, med stigande dagstemperaturer – med ända upp mot 20 grader vid 
lunchtid under de första dagarna i maj. För väderdetaljer – se dagboksbilagan i slutet av rapporten!

De avgränsningar av de funna reviren som gjorts i denna rapport får mer ses som sannolika gränser 
än verkligt belagda sådana. Det är nämligen extremt tidskrävande att följa varje hackspett under 
dess dagliga födosök; plötsligt gör de långa flygturer bort till en avlägsen dunge, där det tar lång tid 
att återfinna dem. Däremot är artens miljökrav väl kända, vilket till stor del legat till grund för de 
olika revirens avgränsningar (Nilsson, I. & Pettersson, B. 1990).

Ibland gör den mindre hackspetten längre flygturer för att besöka särskilt värdefulla födosöksträd, 
speciellt sommartid. Dessa kan återfinnas i en större trädgård med äldre lövträd, i en parkmiljö med 
gott om äldre, ädla lövträd, eller varför inte på en kyrkogård (Wiktander, U. m. fl. 1992). Utifrån 
alla dessa premisser och det aktuella revirets trädstruktur och åldersfördelning har de här angivna 
gränserna satts. Koordinater för vad som inventeraren anser vara revirets geografiska mittpunkt har 
angivits med GPS- koordinater (Sweref). Man kan således ibland finna dessa mittpunkter i en för 
arten atypisk miljö, men där omgivningarna är av hög klass sett ur artens perspektiv.

Det utmärkta hjälpmedlet Artportalen på internet har varit till god hjälp då det gällt att göra en mer 
komplett fyndbild av den mindre hackspettens förekomst inom Karlstads kommun, varför en 
tacksamhetens tanke riktas mot denna källa som hyser så mycket lagrad information om vårt 
fågelliv, samt alla dess rapportörer  Undertecknad har rapporterat i Artportalen om alla fynd av 
hackspettar samt om alla andra fågelarter som är av något slags intresse från alla de 18 
inventeringsdagarna.
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På kartan ovan hittas de inventerade lokalerna nummergivna med 1-17, alla liggande i nordöstra  
delen av Karlstads kommun.1 = Östanåsån, 2 = Lersjön, 3 = Tidafors, 4 = Björketorp (4A) – S  
Rådom (4B), 5. Prostgårdsälven, mynningen, 6. Nedre Prostgårdsälven, 7 = Byckelsälvens delta, 8  
= Byckelsälven, Blombacka, 9 = Byckelsälven, Lindfors, 10 = Nygårdskällan, 11 = Gräsås, 12 =  
Göranstorp – S Ölmhult, 13 = Linddalen, 14 = Karforsen, 15 = Backa, 16 = Buxerud och 17 =  
Gummerud. 

Byckelsälvens deltaområde bjuder på stora arealer som helt domineras av gråal.
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På kartan ovan hittas de inventerade lokalerna nummergivna med 18-77, alla liggande i södra,  
centrala och västra delen av Karlstads kommun. 18 = Kilsravinerna, 19 = Lilla Hornnäs, 20 = 
Norsälven, Edsvalla, 21 = Trossnäs, 22 = Söder Höglunda, 23 = Vålbergsskogen, 24 = Lärkängen,  
25 = Älvenäs, 26 = Älvenäsparken, 27 = Vålberg, vårdcentralen, 28 = Hökberget, 29 = Södra Hyn,  
30 = Norra Grava, 31 = Bohagen, 32 = Alhaget, 33 = Almarsholmen, 34 = SV Almarsholmen, 35  
= Ilandatjärn, 36 = Gravamossen, 37 = Ilanda-Tuggelite, 38 = Stora Vänsberg, 39 = Bockåsen, 40  
= Bryngfjorden 41 = Videholmen, 42 = Fårholmen-Borgmästarholmen, 43 = Överstebostället, 44  
= Gubbholmen, 45 = Alstern sydost, 46 = Steffens minne SO, 47 = Steffens minne, 48 = Lilla  
Abborrtan, 49 = Åsundaön, Tybottviken, 50 = Åsundaön, Sörviken, 51 = Åsundaön, Södra Boviken,  
52 = Åsundasundet, 53 = Bruksviken, 54 = Rudsviken, 55 = Bråte, 56 = Torsviken, 57 =  
Randviken, 58 = Dingelsundet, 59 = Knappstadviken, 60 = Jakobsberg, 61 = Mariebergs  
strandängar, 62 = Tuvan-Suttern, 63 = Gerholmen, 64 = Kaplansholmen, 65 = Välsviken, 66 = 
Alsternäset, 67 = Alster, Bråtebäcken, 68 = Alsters herrgård, 69 = Jäverön, Vängåvan, 70 = 
Jäverön, Fantviken, 71 = Jäverön, Sundet, 72 = Fiskartorpet, 73 = Grän, 74 = Niklasdal, 75 = 
Lindarna-Lervik, 76 = Björkvik och 77 = Hultsberg.

65. Välsviken – här hittas en mosaik av fuktiga, lövskogsdominerade biotoper.   8.



RESULTAT

Nedan följer en utförlig beskrivning av alla de 77 inventeringsområdena, med kartor där den yta 
som antas utgöra mindre hackspettens revir i förekommande fall har ringats in med röda linjer, olika 
omdömen för att karakterisera lövskogen, ytan av varje inventeringsobjekt (inom parentes bedömd 
yta av förekommande mindre hackspettsrevir utifrån fynd och skogens beskaffenhet), läge med 
GPS-koordinater (Sweref), inventeringsdatum, gjorda fynd av samtliga hackspettsarter, samt mer 
generella omdömen av olika slag som är av intresse i sammanhanget. Inventeringsområden utan 
fynd av mindre hackspett har gränser med lila färg. Numreringen följer den som finns i de två 
kartorna på sidorna 5 och 6.

Förklaringar av olika parametrar vid bedömning av lövskogen i de olika områdena:

Ålder: Beståndsåldern är klassad i kategorierna 0-20 år, 20-40 år, 40-60 år samt mer än 60 år. I 
vissa områden ses delområden helt dominerade av två olika ålderskategorier. Då är det angivet 
exempelvis 20-40 år/40-60 år.

Skiktning: Här anges om trädskiktet är enskiktat, tvåskiktat eller flerskiktat.

Grova träd: Till grova träd räknas barrträd med en omkrets i brösthöjd som överstiger 180 cm, för 
lövträd är detta mått 150 cm. Förekomst av enstaka grova träd i ett område gäller när 1-3 grova träd 
kan ses från en och samma plats i skogen. Förekomst av måttligt med grova träd är när 3-9 grova 
träd kan ses från en och samma plats i skogen. Riklig med grova träd är när fler än 9 träd kan ses 
från en och samma plats i skogen. 

Död ved/liggande ved: Har angivits med samma klassning som grova träd. Här är räknat alla 
stammar som är minst 10 cm i diameter på bredaste stället och minst en meter långa.

Häckningskriterier: A = Observerad under häckningstid men ej i lämplig häckningsbiotop. B = 
Observerad under häckningstid i lämplig häckningsbiotop. C = Ropande eller trummande hackspett 
vid ett tillfälle. D = Par tillsammans som noterats i lämplig häckningsbiotop. E = Permanent revir 
konstaterat genom sång/motsvarande läten på en plats under minst två olika dagar. 

Mindre hackspettshanne vid Knappstadviken 18 april. 9.



1. ÖSTANÅSÅN. Områdets yta på inventeringskartan: 23 ha.  Bedömd yta av revir för 
mindre hackspett i området: (81 ha).       Karta sidan 11

Fynd av mindre hackspett: 1 ex: ”Vid informationsplats i N delen. Lockade och sågs kort i gråal”. 
Koordinater: N = 6623851 O = 425399. En hanne: ”Trummande på elstolpe mellan södra 
informationstavlan och vit herrgård”. Koordinater: N = 6622934 O = 425109. Bedömdes tillhöra två 
olika revir. Högsta häckningskriterium: C. Koordinater förmodat centrum av reviren för mindre 
hackspett: N = 6623054 O = 425384.

Övriga fynd av mindre hackspett 2012-2017, från Artportalen: 2012: 1 ex 2.5. 2013: Max 1 par 
30.3-29.4. 2015: 1 ex + 1 par 11.4.  2016: 1 ex 13.5.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 2 par + 3 ex.

Inventeringstillfälle: 27.4, kl 05:55-07:50.

Ålder på lövskog: Mer än 60 år. Grova träd: Rikligt. Liggande död ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Stående död ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 45% frisk, 25% fuktig, 25% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Asp och sälg. Betydande inslag av: Björk, klibbal och lönn. Övriga 
trädslag: Poppel, gran, tall, pil, ek, ask, gråal och rönn.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttliga. Naturvårdsavtal och biotopskydd skyddar viktiga 
delar av området. Inget akut röjningsbehov av lövsly och gran. De behov som finns avser främst att 
utöka arealen av skyddad lövskog!

Inventerarens kommentarer: Detta är på alla sätt en förstklassig miljö för mindre hackspett, men 
är kanske i första hand ett toppobjekt på högsta nationella nivå för vitryggig hackspett. Här finns 
alla de värden ett par vitryggig hackspett behöver för att långsiktigt kunna finnas kvar. Detta är 
dock under förutsättning att de stora arealerna av vitryggigbiotop som finns runt om det inventerade 
området skyddas. Jag hittade öster om ån färska hackspettspår i sälg som definitivt var av 
vitryggigtyp! Detta är ett område som långsiktigt bör få en framskjuten plats i värmländsk 
naturvård. En naturpärla av högsta nationella klass avseende lövskogsmiljöer.

2. LERSJÖN 17 ha (30 ha) karta sidan 11 

Fynd av mindre hackspett: 1 ex: ”lockades igång att trumma i fin dunge av asp och björk strax SV 
om det egentliga inventeringsområdet. Sågs ej”. Koordinater: N = 6621378 E = 424251. Högsta 
häckningskriterium: C.  Koordinater förmodat centrum av revir: N = 6621502 O = 424445. 

Övriga fynd av mindre hackspett 2012-2017 från Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Spillkråka: 1 hanne. Större hackspett: 1 ex.

Inventeringstillfälle: 27/4 kl 07:55-08:25.

Ålder på lövskog: 20-40 år/40-60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Måttligt. 
Skiktning: Tvåskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 5% torr, 65% frisk, 20% fuktig, 
10% blöt mark. 10.



Dominerande trädslag: Sälg, björk och gran. Betydande inslag av: Asp. Övriga trädslag: Gråal, 
lönn, hägg och tall. 

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Kan bli lämplig efter åtgärder. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Stora! Detta område har helt tagits över av gran, 5-25 år 
gammal. Mycket kraftig röjningsinsats krävs för att här ska återskapas miljöer för mindre hackspett. 
Hagmarkerna i NV och SV inom reviret är de mest intressanta för den mindre hackspetten! 

Inventerarens kommentarer: Hagmarksmiljöerna i revirets NV och SV delar är skyddsvärda ur 
den mindre hackspettens synvinkel. Därtill har de stora skönhetsvärden och är goda representanter 
för ”gammaldags” hagmarksmiljöer.

Bedömda gränser för mindre hackspettsrevir: 1. Östanåsån (två intilliggande revir) och 2. Lersjön. 
          

3. TIDAFORS 24 ha karta sidan 12

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 från Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett 1 ex.

Fynd av skogsduva: Ett ex spelande. 11.



Inventeringstillfälle: 27/4 kl 08:45-10:20.

Ålder på lövskog: 40-60 år/mer än 60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Måttligt. 
Skiktning: Flerskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 5% torr, 45% frisk, 30% 
fuktig, 20% blöt mark.

Dominerande trädslag: Klibbal. Betydande inslag av: Asp, björk, gråal och lönn. Övriga 
trädslag: Ek, ask, gran och sälg. 

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Låga.

Inventerarens kommentarer: Längs ån finns en smal klibbalsbård längs hela sträckningen. Det 
finns för liten andel död ved i denna bård för att duga åt mindre hackspett. Kring herrgården finns 
en liten lövdunge med ädla, grova lövträd. Det mest intressanta partiet är en tätt lövskogsbevuxen 
hage precis öster om landsvägen, i områdets mellersta del. Denna är ca 3 ha stor och är skyddsvärd.

Inom lilafärgad markering hittas inventeringsobjekt 3. Tidafors.

4.(A) BJÖRKETORP – (B) S RÅDOM 38 ha karta sidan 13

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 från Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Gröngöling: 1 par. Spillkråka: 1 hona.
12.



Fynd av skogsduva: Ett ex, som gjorde bobesök i asp.

Inventeringstillfällen: 4(A): 27/4: kl 10:35-12:05. (B): 26/4: kl 11:35-12:55.

Ålder på lövskog: 40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Måttligt. Skiktning: 
Enskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 5% torr, 70% frisk, 20% fuktig, 5% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Asp och björk. Betydande inslag av: Sälg. Övriga trädslag: Gråal, gran, 
hägg, lönn, rönn och tall.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Låga. 

Inventerarens kommentarer: Mycket harmoniskt landskap med stora beteshagar, små odlade 
områden och kuperade, lövträdsbeklädda dungar. Fyra av dungarna har mindre hackspettspotential. 
Fina grova aspar, främst i södra delen av delområde 4 (B) och norra av 4 (A).

Inom lilafärgat område hittas t h inventeringsobjekt 4 (A): Björketorp och t v 4 (B): S Rådom.

5. PROSTGÅRDSÄLVEN, mynningen 7 ha karta sidan 15

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Övriga fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2017: 1 ex 16.4, 1 ex 19.5.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 par.

Inventeringstillfälle: 26/4 kl 10:20-10:45.

Ålder på lövskog: 20-40 år/40-60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 0% torr , 10% frisk, 65% fuktig, 25% blöt 
mark. 13.



Dominerande trädslag: Björk, klibbal och gran. Betydande inslag: Sälg, gråal och lönn.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Högt! Granen håller helt på att ta över detta område, som 
säkert hyste en utmärkt hackspettsbiotop för ca 25 år sedan. Dock spirar det även en del lövsly.

Inventerarens kommentar: Vid en första anblick ser man de många åldriga högstubbar av björk 
som alltjämt finns i området. Detta torde inte gälla länge till om inget görs...

6. NEDRE PROSTGÅRDSÄLVEN (naturreservat)  5 ha karta sidan 15

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Gröngöling: 1 ex. Större hackspett: 1 hanne.

Inventeringstillfälle: 26/4 kl 10:45-11:20.

Ålder på lövskog: Mer än 60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Tvåskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 25% frisk, 40% fuktig, 30% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Gran, klibbal och björk. Övriga trädslag: Gråal, sälg, ek och lönn.

Behov av naturvårdande åtgärder: Här har granen totalt tagit över. Upplevs som ett reservat med 
grova granar och ett måttligt lövinslag – så var det antagligen inte tänkt. Vill man specifikt värna 
områdets lövskog, är det nog bortom all räddning...

Inventerarens kommentarer: Ett par ormvråk häckar i någon av de grova granarna i området. 
Centralt i området finns ett ca en hektar stort parti med grov lövved, som är riktigt fint. Resterande 
lövinslag lever här numer på nåder. I de grova, döda lövträd som alltjämt står kvar hittar man stora 
mängder av gamla, idag ganska konturlösa hackspettsbearbetningar.

7. BYCKELSÄLVENS DELTA 20 ha (36 ha) karta sidan 15

Fynd av mindre hackspett: En hanne. ”Lockades fram bland gråalar ca 75 meter nedströms 
landsvägsbron”.  Koordinater: N = 6607600 E = 421310. Högsta häckningskriterium: B. 
Koordinater för revircentrum: N = 6607432 O = 431333.

Övriga fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen:  2017: 2 ex 16.4.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 2 par.

Inventeringstillfällen: 26/4 kl 08:55-10:15 samt 5/5 kl 09:00-09:30.

Ålder på lövskog: 20-40 år/40-60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 1% torr, 9% frisk, 60% fuktig, 30% blöt 
mark.            14.



Dominerande trädslag: Gråal och klibbal. Betydande inslag: Björk, asp. Hägg och gran. Övriga 
trädslag: Lönn, rönn och sälg.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Högt! Man bör absolut snarast röja bort det på flera ställen 
spirande graninslaget. Därefter röjer man bort ungt lövsly uppströms landsvägsbron, för att 
framhäva de grov lövträd som finns där, främst asp och björk. 

Inventerarens kommentarer: Ett sällsynt toppobjekt för inte bara den mindre hackspetten, utan 
även den mycket mer krävande vitryggiga hackspetten! Vill man förbättra förutsättningarna för 
återkomst av den vitryggiga bör man här avsätta ett nytt reservat! Alskogen nedströms 
landsvägsbron är av absolut toppklass för både mindre och vitryggig hackspett! 

Bedömda revirgränser för mindre hackspett inom röd markering: 7. Byckelsälvens delta och 9.  
Byckelsälven, Lindfors. Inom lilafärgade gränser hittas inventeringsområdena: 5. Prostgårdsälven,  
mynningen, 6. Nedre Prostgårdsälven samt 8. Byckelsälven, Blombacka.

8. BYCKELSÄLVEN, BLOMBACKA 12 ha karta: se ovan

Fynd av mindre hackspett: Inget. 

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2017: 2 ex 16.4.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 2 ex.

Inventeringstillfällen: 26/4 kl 08:10-08:45 samt 5/5 kl 08:00-08:55.
15.



Ålder på lövskogen:40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: Fler-
skiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 20% frisk, 60% fuktig, 15% blöt mark. 

Dominerande trädslag: Gråal, asp och björk. Betydande inslag av: Klibbal, hägg, gran och sälg. 
Övriga trädslag: Rönn, lönn och ask.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Högt! Speciellt på södra sidan av älven har granen på allvar 
börjat tränga ut lövträden. På den norra sidan är detta mindre påtagligt. 

Synliga hot/påverkan på biotopen: Ett större lövbestånd (ca 0,8 ha) är helt nyligen bortröjt, ca 150 
meter S om järnvägen. Några grövre sälgar och björkar har därmed fällts. Annars är det mest klena 
lövträd som huggits bort.

Inventerarens kommentarer: I ett område som sträcker sig från järnvägen och några hundra meter 
norrut längs älven finns mycket fin mindre hackspettsbiotop. Inventeringen försvårades något av att 
den forsande lilla älven brusade på pass högt att ljudet tog bort mycket fågelläten.

9. BYCKELSÄLVEN, LINDFORS 24 ha (57 ha) karta sidan 15

Fynd av mindre hackspett: Ett par. ”Lockades igång i blandlövskogsdunge i idealisk miljö vid ån” 
26/4. Koordinater: N = 6608481 O = 433273. Högsta häckningskriterium: D. Koordinater förmodat 
centrum av revir: N = 6608795 O = 433548. Ett lockande ex 5/5, på nästan samma plats som 26/4.

Övriga fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2017: 1 ex 16.4, 1 ex 6.6. 

Fynd av övriga hackspettar: Gråspett: 1 hanne ropande 26/4. Gröngöling: 1 hanne ropande 26/4. 
Spillkråka: 1 hanne ropande 26/4. Större hackspett: 1 par + 3 ex 26/4.

Inventeringstillfällen: 26/4 kl 05.50-08:05 samt 5/5 kl 07:30-07:55. 

Lövskogens ålder: 40-60 år/mer än 60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. 
Skiktning: Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 15% frisk, 55% fuktig, 
25% blöt mark.

Dominerande trädslag: Klibbal. Betydande inslag av: Gråal, asp och björk. Övriga trädslag: 
Gran, rönn, ask, ek, hägg och sälg.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttliga. I mellersta delen av området, från 
Lindforshammarens vattenfall och några hundra meter uppströms, spirar ganska friskt med unggran 
att röja bort. I övrigt är det ont om granuppslag i området.

Inventerarens kommentarer: Ett verkligt toppobjekt, som även på lång sikt torde hysa de bästa 
förutsättningar för att inneha ett-två revir av mindre hackspett. 

16.



10. NYGÅRDSKÄLLAN 10 ha karta, se nedan

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett. 3 ex.

Inventeringstillfälle: 29/4 kl 05:45-07:05.

Lövskogen ålder: 20-40 år. Grova träd: Enstaka. Död liggande ved: Måttligt. Skiktning: 
Enskiktat. Död liggande ved: Enstaka. Markfuktighet: 10% torr, 20% frisk, 60% fuktig, 10% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Gråal. Betydande inslag av: Asp, sälg, björk och gran. Övriga trädslag: 
Rönn.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Kan bli lämplig efter åtgärder. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. Mycket homogent område avseende skogens ålder. 
Nästan alla förekommande gråalar har en diameter på 7-12 cm i brösthöjd. De står mycket tätt, 
varför en gallring bland dem vore önskvärt. Främst i den västra delen håller gran på att ta över.

Inventerarens kommentarer: Sällsynt rikligt med gråal, men... Mindre hackspett hittas sällan i så 
här homogena bestånd av tättväxande, yngre gråal. Stora insatser i form av algallring och 
granröjning behövs för att detta ska bli en riktigt bra miljö för den mindre hackspetten. I ravinbotten 
hittas en större andel grövre och död gråal, men detta är inte alls tillräckligt för att lokalen ska vara 
speciellt intressant för den mindre i dagsläget.

Inom lilafärgad markering hittas i kommunens sydöstra del inventeringsområdena 10.  
Nygårdskällan (ovan) och 11. Gräsås (under).

17.



11. GRÄSÅS 15 ha karta sidan 17

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen. Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett 1 par. 

Inventeringstillfälle: 29/4 kl 07:20-09:05.

Lövskogen ålder: 20-40 år/40-60 år. Grova lövträd: Måttligt. Död liggande ved: Måttligt. 
Skiktning: Tvåskiktat. Död stående ved: Enstaka. Markfuktighet: 5% torr, 10% frisk, 60% fuktig, 
25% blöt mark.

Dominerande trädslag: Gråal och gran. Betydande inslag av: Björk. Övriga trädslag: Asp och 
sälg.

Biotopens lämplighet för mindre hackspett: Delvis lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Ett parti mellan mitten och norra änden av området är riktigt 
fint, sett ur den mindres synvinkel, med grövre, död alved. I övrigt hittas över stora områden 
likåldrig, vital gråal, där granen allt mer håller på att göra intrång. 

Synliga hot/påverkan på biotopen: Avverkning i de östra delarna har delvis skett nere i de branta 
ravinerna mot älven – anmärkningsvärt förbiseende ur naturvårdssynvinkel! 

Inventerarens kommentarer: I hyggeskanten som gränsar till området i öster hittade jag tolv 
granar som kapats ca tre meter ovan marken vid avverkningstillfället. Alla bar de färska spår av 
födosökande tretåig hackspett. Området är ställvis ganska svårforcerat. 

12. GÖRANSTORP – S ÖLMHULT 18 ha (43 ha) karta sidan 19

Fynd av mindre hackspett: En hona. ”Framlockad. Helt tyst”. Koordinater: N = 6597347 O = 
439597. Högsta häckningskriterium: B. Koordinater förmodat centrum av reviret: N = 6597563 O = 
439655. 

Övriga fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Inget.

Inventeringstillfälle: 29/4 kl 09:15-11:00.

Lövträdens ålder: 40-60 år/mer än 60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. 
Skiktning: Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 1% torr, 9% frisk, 60% fuktig, 
30% blöt mark.

Dominerande trädslag: Gråal och gran. Betydande inslag av: Björk och hägg. Övriga trädslag: 
Klibbal, rönn, tall och sälg.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig. 
18.



Bedömda revirgränser i röd färg  för mindre hackspettsrevir vid 12. Göranstorp- S Ölmhult och 14.  
Karforsen. Inom lilafärgad markering hittas inventeringsområdena 13A och 13B, Linddalen.

Behov av naturvårdande åtgärder: Högt. Stora delar av området har rikligt med uppskjutande 
gran – bör röjas snarast om kvaliteter för mindre hackspett ska bestå. Behovet är stort och 
överhängande.

Inventerarens kommentarer: Speciellt den mellersta delen av området bjuder på perfekt miljö för 
mindre hackspett: Klar gråalsdominans, fuktig mark, flera olika åldersstadier av gråal samt gott om 
död ved. Inte undra på att det var där jag hittade en hona. Ett gammalt bo/natthål av mindre 
hackspett hittades i en död, murken björk nere i ravinen i norra delen av området. Gott om färska 
spår i döda gråalar nere i ravinen efter födosökande mindre hackspett. 

19.



På denna fuktigt belägna plats vid S Ölmhult hittades en hona mindre hackspett 29/4.

13. LINDDALEN (N delen = 13A och S delen = 13 B). 27 ha karta sidan 19

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Gröngöling: 1 ex norra delen. Större hackspett: 1 par + 1 ex.

20.



Inventeringstillfällen: 29/4 kl 11:10-12:35 (13A), 30/4 kl 05:40-07:05 (13B) samt 5/5 kl 10:00-
11:25 (13 A + B).

Lövträdens ålder: 20-40 år/40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 10% frisk, 60% fuktig, 25% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Gråal, gran och hägg. Betydande inslag av: Asp och björk. Övriga 
trädslag: Sälg, klibbal, tall och rönn. 

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Lämplig. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. Granen håller på att skjuta friskt i höjden på en del 
håll i området. En röjning av dessa plantor är inte högprioriterat men borde gärna ske inom några år. 

Synliga hot/påverkan på biotopen: I områdets sydligaste del har markägaren huggit bort gråal 
från åkerkanten och vidare ner i ravinen. Dock är detta område inte större än ca 75 x 25 meter.

Inventerarens kommentarer: Nära att nå högsta betyg som biotop för mindre hackspett, men 
därtill behövs lite mer av död lövved. Gott om bäverfällda träd längs ån.

14. KARFORSEN 20 ha (20 ha) karta sidan 19

Fynd av mindre hackspett: Ett par. ”Lockades fram bland gråalar strax N om landsvägsbron i 
områdets södra del. De var mycket upprörda”. Koordinater: N = 6593639 O = 438858. Högsta 
häckningskriterium: D. Koordinater förmodat centrum av reviret: N = 6593736 O = 439215.

Övriga fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Inget.

Inventeringstillfälle: 30/4 kl 07:05-08:35. 

Lövträdens ålder: 20-40 år/40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 10% frisk, 70% fuktig, 15% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Gråal, hägg och gran. Betydande inslag av: Asp, sälg och björk. Övriga 
trädslag: Klibbal och rönn. 

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. Ett visst inslag av spirande gran hittas, men behovet 
av röjning är inte överhängande.

Inventerarens kommentarer: Den norra delen av området ser för ögat allra bäst lämpad ut för 
mindre hackspett. Ändå var det i den södra delen (som hyser mer av ungt lövinslag) som de mindre 
lockades fram!
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15. BACKA 4 ha karta, se nedan

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 ex.

Inventeringstillfälle: 30/4 kl 08:50-09:20.

Lövträdens ålder: 40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 5% torr, 10% frisk, 60 fuktig, 25% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Gråal, hägg och gran. Betydande inslag av: Asp, sälg, björk och rönn.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig. Detta område 
får ses som ett komplement till det fina område nummer 16. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt.

Inventeringsområdena 15. Backa och 17. Gummerud hittas inom lilafärgade linjer, medan 
gränserna för de två mindre hackspettsreviren i 16. Buxerud ses inom röda linjer.            22.



Ett av inventeringens toppobjekt för mindre hackspett: 16. Buxerud längs Ölman, vilket hyser två  
revir av arten 2017. Här hittas stora områden med nästan ren gråalskog, vilken på många håll bär  
på en hög andel död/döende ved.

             23.



16. BUXERUD 55 ha (55 ha) karta sidan 22

Fynd av mindre hackspett: En hanne. ”Ropade i en gråal vid Ölman i NO delen av området.” 
Koordinater: N = 6591453 O = 438506. Ett par. ”Höll till bland grova alar; ropande, trummande och 
födosökande”. Koordinater: N = 6590604 O = 438853. Tveklöst två olika revir! Högsta 
häckningskriterium: D. Koordinater för centrum av de två sammanhängande reviren: N = 6590235 
O = 438847.

Övriga fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Spillkråka: 1 hanne ropande. Gröngöling: 1 ex observerat. Större 
hackspett: 1 par + 3 ex.

Inventeringstillfälle: 30/4 kl 09:25-12:50. 

Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 10% frisk, 60% fuktig, 25% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Gråal och hägg. Betydande inslag av: Björk och gran. Övriga trädslag: 
Asp, sälg, tall, rönn, lönn och klibbal.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. I den SV delen av området har granen ställvis helt 
trängt undan gråalen – i övrigt i området syns inget alls av detta hot. 

Synliga hot/påverkan på biotopen: En del röjning har skett av grov gråal i S delen av området – 
dock troligen för att inte äventyra en luftburen ledning som står ganska nära. 

Inventerarens kommentarer: Ett av inventeringens toppobjekt för mindre hackspett! Över stora 
ytor hittas nästan helt rena gråalsbestånd med gott om grövre, död ved. Detta är ett område att 
bevaka och värna om. Gott om spillkråkebearbetningar (äldre och nya) hittades i några äldre 
bestånd och bland liggande, döda träd i området. Träffade en äldre man som bor nära detta område, 
vilken berättade att här fanns det vitryggig hackspett på 1970/80-talet. Det förvånar inte! 

17. GUMMERUD 20 ha karta sidan 22

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Spillkråka. 1 hanne. Gröngöling: 1 hanne. Större hackspett: 3 ex.

Inventeringstillfälle: 1/5 kl 06:10-08:05.

Lövskogens ålder: 20-40 år/40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 10% frisk, 60% fuktig, 25% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Gråal, hägg och gran. Betydande inslag: Björk. Övriga trädslag: Sälg, 
asp, rönn och tall. 24.



Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. Inget överhängande behov av röjning av 
uppskjutande granplantor, vilka främst hittas i delområden som redan domineras av äldre, grov 
granskog. Granskogen tycks successivt breda ut sig inom området, på lövskogens bekostnad. 

På några ställen längs Ölman hittades färska hackspår av tretåig hackspett, dock utan att någon 
individ påträffades under själva inventeringen. Även den tretåiga födosöker gärna i gråalar.

Synliga hot/påverkan på biotopen: Markägaren har på markerna N om Ölman pietetsfullt gallrat 
bort all gråal som står närmast åkerkanten, inom ett avstånd på 2-10 meter från kanten av brukad 
mark. På några håll har hen gått lite onödigt långt ner i ravinerna för att gallra bort gråalen...

Inventerarens kommentarer: De flesta gråalarna i området utgörs av döda, grova träd, men i 
volym räknat blir det sammantaget inte så mycket. Istället är det andra döda lövträdslag som drar 
upp volymen död lövved. De mest värdefulla partierna för mindre hackspett inom detta område 
hittas där Ölmans meanderbågar är som mest utvecklade. Där sträckningen av ån är som rakast är 
bredden av lövbestånden ställvis endast en rad lövträd bred.
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18. KILSRAVINERNA 19 ha (76 ha) karta, se nedan

Fynd av mindre hackspett: En hanne. ”Trummade i asp strax öster om järnvägen. Flög sedan en 
lång sträcka till en trädgård vid de sydligt belägna husen i Smedstad och fortsatte att trumma där”. 
Koordinater: N = 6596113 O = 402271. Högsta häckningskriterium = C. Koordinater för centrum 
av förmodat revir: N = 6595727 O = 402655.

Övriga fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 2 ex.

Inventeringstillfälle: 3/5 kl 07:40-10:20. 

Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 5% torr, 50% frisk, 30% fuktig, 15% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Gran och gråal. Betydande inslag av: Asp, björk och sälg. Övriga 
trädslag: Hägg, rönn, lönn och ek.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Kan bli lämplig efter åtgärder.

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. Granen håller på att ta över på flera håll i lövskogen, 
men det är fråga om man ska satsa stora röjningsresurser i detta för mindre hackspettar måttligt 
intressanta område. Generellt sett är gråalsbestånden i området borttynande. 

Synliga hot/påverkan på biotopen: Väster om det biotopskyddade området är ravinpartiet helt 
dominerat av gran. Bland annat hittas en ca 30-årig granplantering som sträcker sig ända ner till 
vattnet i ravinens botten. I denna hittas massor av spår efter bortröjda lövträd. Man har på ett par 
platser längs ravinen för ett fåtal år sedan kalavverkat ända ner till ravinens botten. 

Bedömda revirgränser för mindre hackspett i område 18. Kilsravinerna.
26.



I Kilsravinens botten för gråalarna en tynande tillvaro, allt medan granen tränger på från sidorna.

Inventerarens kommentarer: Biotopmässigt mycket heterogent område! Det för hackspettar 
finaste området hittas från det biotopskyddade området väster om järnvägen, fram till där stora 
landsvägen till Kil korsar ravinen ca en km längre österut. Dunge med bl a äldre björk hittas 600-
700 m öster om landsvägen. Generellt sett är andelen död lövved ganska liten, även i de rena 
gråalsbestånden. Noterbart är fynd av en järpe, som lockades fram med järppipa i de västra delarna. 
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19. LILLA HORNNÄS 7 ha karta, se nedan

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 2 hannar.

Inventeringstillfälle: 3/5 kl 06:35-07:25.

Inom lilafärgat område, i kommunens nordvästra del, hittas inventeringsområde 19. Lilla Hornnäs.
 

Gullpudra hittades i många älv- och bäckraviner under inventeringen. Så även vid Lilla Hornnäs.
28.



Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 50% frisk, 20% fuktig, 5% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Gran, gråal och asp. Betydande inslag av: Sälg, björk och hägg. Övrigt 
trädslag: Rönn. 

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Kan bli bättre efter åtgärder.

Behov av naturvårdande åtgärder: Låg. Nere i botten av den djupa ravinen finns gott om död och 
multnande lövved. Längs slänterna och kanterna har granen sedan många år helt tagit över. Mycket 
omfattande röjningsåtgärder behövs för att återställa lämplig biotop i detta objekt. 

Inventerarens kommentarer: Språkade med en markägare vid Lilla Hornnäs, som berättade att 
mindre hackspett fanns i ravinen fram till för ca 20 år sedan. Då dominerade lövträden ännu i det 
inventerade området. Beten som går ända ner i ravinbotten hittas på flera håll.

20. NORSÄLVEN, EDSVALLA 54 ha (98 ha) karta sidan 30

Fynd av mindre hackspett: En hanne. ”Ropade spontant bland grova lövträd i områdets 
sydostligaste del.” Koordinater: N = 6588966 O = 400161. Ett ex. ”Framlockat i gråalsdominerad 
skog mellan järnvägen och älven i den norra delen av området. Kort observation, hann ej se kön”. 
Koordinater: N = 6590638 O = 398618. Två olika revir i området! Högsta häckningskriterium: C. 
Koordinater förmodat centrum av de två reviren: N = 6589667 O = 399546. 

Övriga fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Spillkråka: 2 par. Gröngöling: 1 hanne. Större hackspett: 1 par+5 ex.

Fynd av skogsduva: Tre spelande par.

Inventeringstillfälle: 2/5 kl 05:35-08:05 + 09:15-10:05.

Lövskogens ålder: Mycket varierande! 20-40 år/40-60 år/mer än 60 år. Grova träd: Rikligt. Död 
liggande ved: Rikligt. Skiktning: Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 
15% frisk, 50% fuktig, 30% blöt mark.

Dominerande trädslag: Björk, asp, gran och sälg. Betydande inslag av: Hägg, lönn och ek. 
Övriga trädslag: rönn, tall, lärk, lind och ask.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Lämplig, främst i SO och NV. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Mestadels lågt. Biotopmässigt sett ett extremt heterogent 
område! Svårt att ge generella omdömen. Röjning av gran skulle främst behövas i ”skräplövskogen” 
mellan gamla fabriken och älven, NO om Edsvalla. 

Inventerarens kommentarer: I mellersta delen av området finns ett långt sammanhängande parti 
av betesmark, som går ända ner till älvens norra strand, medan lövrik granskog hittas på motstående 
sida älven. Där finns ett stort område som är helt ointressant för mindre hackspett. De två platser 
där fåglarna återfanns, i SO och NV, håller mycket hög klass som mindre hackspettsbiotoper. 
Biotopskydd täcker redan en del av de norra partierna av detta inventeringsområde.            29.



Inom röda linjer hittas de förmodade gränserna för de två intilliggande revir av mindre hackspett  
som återfanns i område 20. Edsvalla. Inom lilafärgade linjer hittas inventeringsområdena 21.  
Trossnäs och 22. Söder Höglunda.

Stilla morgon vid Norsälven 2 maj, nära Årvalla gård.             30.



21. TROSSNÄS 18 ha karta sidan 30

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett. En hona.

Fynd av skogsduva: Minst 4 par i spelflykt.

Inventeringstillfällen: 2/5 kl 08:10-09:05 samt 3/5 kl 10:40-11:00.

Lövskogen ålder: 40-60 år/mer än 60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. 
Skiktning: Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 50% torr, 30% frisk, 60% 
fuktig, 5% blöt mark.

Dominerande trädslag: Björk, asp, sälg, ek och lönn. Betydande inslag av: Hägg. Övriga 
trädslag: Gran, lärk, rönn, alm och lind.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Här återfinns en stor beteshage av gammalt klassiskt snitt – 
naturskön och ”gammaldags”. Värdefullt att betet fortsätter! På många ställen är marken fuktig- 
relativt fuktig, med tät vegetation av tågväxter. Hotet mot området skulle kunna bestå i upphörande 
bete!

Inventerarens kommentarer: Detta är en naturpärla att värna och vårda! Massor av 
spillkråkebearbetningar ses i de gamla lövträden. Områdets NV del är dominerat av tättväxande 
lövdunge. I övrigt återfinns solitära, grövre (flera döda) lövträd i hagmark. Övriga häckfåglar: 
Tornfalk och stjärtmes. 

22. SÖDER HÖGLUNDA 5 ha karta sidan 30

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 ex.

Inventeringstillfälle: 2/5 kl 10:20-11:05.

Lövskogen ålder: 40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 35% frisk, 40% fuktig, 20% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Björk och gran. Betydande inslag av: Gråal, hägg och asp. Övrigt 
trädslag: Sälg.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Ej lämplig.
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Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Detta var troligen ett fint, lövrikt skogsområde för 35-40 
år sedan. Nu står döda, grova björkar som suckande relikter i en mörk och något äldre granskog...

Inventerarens kommentarer: I områdets västra del, innan ravinen tränger in i granskogen, finns 
ett öppet och ljust parti av enbart lövträd. Där har bävern fällt några aspar.

23. VÅLBERGSSKOGEN 11 ha karta sidan 33

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 ex.

Inventeringstillfälle: 16/4 kl 08:15-08:55.

Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 10% torr, 70% frisk, 10% fuktig, 10% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Gran. Betydande inslag av: Asp och björk. Övriga trädslag: Gråal, sälg 
och rönn.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Ej lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Ointressant som lokal för mindre hackspett. Ser mer ut 
som en gråspettslokal, med sina solitära hyggesaspar. 

Synliga hot/påverkan på biotopen: En stor skogsavverkning har skett i relativt sen tid. Bara 
enstaka aspar har sparats i detta område, liksom en lövbård närmast E45. 

Inventerarens kommentar: Mycket långt från en mindre hackspettslokal numer...

24. LÄRKÄNGEN 5 ha (28 ha) karta sidan 33

Fynd av mindre hackspett: En hona. ”Framlockad i den aldominerade strandskogen, ca 50 m 
söder om reningsverket. Var helt tyst.”. Koordinater: N = 6584197 O = 397163. Högsta 
häckningskriterium: B. Koordinater förmodat centrum av reviret: N = 6583219 O = 396789.

Övriga fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2013: 1 hanne 15.5. 2015: Häckning. 
2017: 1 hanne 19.4 och 1 ex 21.4.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 ex. 

Inventeringstillfälle: 16/4 kl 09:00-09:45.

Lövskogens ålder: 20-40 år/40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 15% torr, 50% frisk, 25% fuktig, 10% blöt 
mark.
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Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. I NO delen finns en fin, gråalsdominerad dunge, där 
gran håller på att ta över. Bör röjas!

Synliga hot/påverkan på biotopen: På en komposttipp N om reningsverket ligger huggna stockar 
av mycket grova och för hackspettar attraktiva sälgar och björkar. Dock inte helt säkert att de är 
huggna i närheten...

Inventerarens kommentarer: Två grova sälgar som kraftigt blivit bearbetade av spillkråka helt 
nyligt återfinns strax N om reningsverket. Dungar av ädellövträd hittas på en kulle i områdets västra 
del. Dessa är ett bra komplement till de mycket lämpliga mindre hackspettsbiotoperna öster om 
landsvägen. 

I anslutning till Vålbergs samhälle hittas två lokaler för mindre hackspett, här med bedömda 
revirgränser utritade inom röda linjer: 24. Lärkängen och 26. Älvenäsparken. Inom lilafärgade  
linjer hittas inventeringsområdena 23. Vålbergsskogen och 25. Älvenäs.
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25. ÄLVENÄS 10 ha karta sidan 33

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 hona. 

Inventeringstillfälle: 16/4 kl 09:50-10:10.

Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Enstaka. Skiktning: 
Tvåskiktat. Död stående ved: Enstaka. Markfuktighet: 20% torr, 70% frisk, 5%  fuktig, 5% blöt 
mark. 

Dominerande trädslag: Gran, björk och sälg. Betydande inslag av: Asp. Övrigt trädslag: Lönn.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Ej lämplig. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Ointressant område – för lite död lövved och alltför 
isolerat från bättre miljöer för hackspettar. 

26. ÄLVENÄSPARKEN 2 ha (23 ha) karta sidan 33

Fynd av mindre hackspett: 1 par. ”Framlockade; hannen kom genast och var närmast aggressiv, 
honan kom fram en stund senare, lockande, i parkens norra del.” Koordinater: N = 6583288 O = 
396742. Högsta häckningskriterium: D. Koordinater förmodat centrum av reviret: 6584521 O = 
397273. 

Övriga fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Inget.

Inventeringstillfälle: 16/4 kl 10:15-10:40. 

Lövskogens ålder: 40-60 år/ mer än 60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. 
Skiktning: Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 50% frisk, 30% fuktig, 
15% blöt mark.

Dominerande trädslag: Klibbal, lönn och björk. Betydande inslag av: Hägg och sälg. Övriga 
trädslag: De flesta! Lärk, gran, ek, ask, gråal, rönn, bok (späda ex) och hästkastanj.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. Man bör nog röja lite unga lövträd i de snåriga södra 
delarna av området.

Inventerarens kommentarer: En riktig pärla till mindre hackspettsmiljö; så mycket grova 
klibbalar! Reviret fortsätter sannolikt längs ån flera hundra meter uppströms Norsälven. Ett område 
att värna och vårda i sin helhet.

34.



27. VÅLBERG, vårdcentralen 9 ha karta, se nedan

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 2 ex.

Inventeringstillfällen: 16/4 kl 07:30-08:05 samt 3/5 kl 06:00-06:20.

Lövskogen ålder: 40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 10% torr, 40% frisk, 40% fuktig, 10% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Sälg, gråal och björk. Betydande inslag av: Asp och gran. Övriga 
trädslag: Tall, rönn och hägg. 

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. Inga akuta naturvårdsbehov så vitt jag kan se, 
förutom närmast E45, där en del gran spirar bland gråal, sälg och asp, i täta bestånd.

Inventerarens kommentarer: En klassisk mindre hackspettsbiotop kring flera små bäckar med 
raviner. Den snöby som plötsligt drog in 16/4 dämpade säkerligen fågelaktiviteten. Bäver har härjat 
kraftigt bland asparna i bäckravinen närmast vårdcentralen.

I de nordvästra delarna av Vålberg hittar man inventeringsområdet 27. Vålberg, vårdcentralen.  
Öster därom ligger inventeringsområde 28. Hökberget.

28. HÖKBERGET 8 ha karta, se ovan

Fynd av mindre hackspett: Inget.  

Fynd av mindre hackspett: Inget. 

Fynd av övriga hackspettar: Gröngöling: 1 ex. Större hackspett: 1 par.
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Inventeringstillfällen: 16/4 kl 06:40-07:20 och 3/5 kl 05:45-05:55.

Lövskogen ålder: 40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 10% torr, 60% frisk, 20% fuktig, 10% blöt 
mark.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Högt! I det biotopskyddade området spirar friskt med gran! 
Bör snarast åtgärdas! N och NO om detta delområde finns flera blandskogsdungar med massor av 
äldre, döende lövträd som håller på att trängas ut av gran. 

Inventerarens kommentarer: Detta högklassiga område måste gransaneras akut, främst inom den 
biotopskyddade delen, men även runt ikring. Hittade tre större, färska bearbetningar i döende sälgar 
där eventuellt vitryggig hackspett kan ha varit i farten.

29. SÖDRA HYN 12 ha (40 ha) karta sidan 37

Fynd av mindre hackspett: En hanne. ”Lockades fram ungefär mitt i reviret. Lockade några 
gånger” Koordinater: N = 6593314 O = 408055. Högsta häckningskriterium: B. Koordinater 
förmodat centrum av reviret: N = 6593590 O = 408098. 

Övriga fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2012: 1 ex 1.5. 2013: 1 ex 15.4 och 1 
ex 5.5. 2016: Häckning. 2017: 1 ex 26.3, 1 ex 1.4, 1 ex 17.4, 1 ex 23.4, 1 ex 7.5, 1 ex 15.5. Obs! 
Reviret ligger i anslutning till fågeltornet vid välbesökt fågellokal!

Fynd av övriga hackspettar: Gröngöling: 1 ex. Större hackspett: 3 ex.

Inventeringstillfälle: 13/4 kl 10:15-12:00.

Lövskogens ålder: 20-40 år. Grova träd: Enstaka. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 20% frisk, 60% fuktig, 15% blöt 
mark. 

Dominerande trädslag: Björk, sälg och klibbal. Betydande inslag av: Asp, gråal och hägg. 
Övriga trädslag: Rönn, gran och tall.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. Ställvis i det södra delområdet håller det på att växa 
upp väl mycket gran. En gallring av det ställvis mycket tättväxande lövslyet vore en god gärning.
 

30. NORRA GRAVA 8 ha karta sidan 37

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2012: 1 ex 8.4.

Fynd av övriga hackspettar: Inget.
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Inventeringstillfälle: 15/4 kl 12:20-12:50.

Lövskogens ålder: 20-40 år/40-60 år. Grova träd: Enstaka. Död liggande ved: Enstaka. 
Skiktning: Flerskiktat. Död stående ved: Enstaka. Markfuktighet: 10% torr, 60% frisk, 20% 
fuktig, 10% blöt mark.

Dominerande trädslag: Björk och gran. Övriga trädslag: Gråal, sälg, tall och asp.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Ej lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. 

Inventerarens kommentarer: Ganska alldaglig blandskog... Lite död lövved i sankmarken i V 
delen av området. I SV delen en liten lövdunge med lite äldre träd.

Inom röda linjer hittas mindre hackspettsreviren 29. Södra Hyn, 31. Bohagen, 32. Alhaget och 35.  
Ilandatjärn. De tre inventeringsområdena inom lilafärgad markering är: 30. Norra Grava, 33.  
Almarsholmen och 34. SV Almarsholmen.
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31. BOHAGEN 12 ha (23 ha) karta sidan 37

Fynd av mindre hackspett: 1 par. ”Lockades igång i södra delen i optimal miljö med gott om döda 
grova, gråalar.” Koordinater: N = 6591326 O = 412152. Högsta häckningskriterium: D. Koordinater 
av förmodat revircentrum: N = 6591445 O = 412038. 

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2017: 1 ex 19.4, 1 ex 29.4 och 2 ex 30.4.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 hanne.

Inventeringstillfälle: 13/4 kl 07:10-07:50.

Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 35% frisk, 40% fuktig, 20% blöt 
mark.

I denna dunge, i södra delen av mindre hackspettsreviret 31. Bohagen, lockades ett par fram 13  
april. Kan en mindre hackspettsbiotop bli bättre än så här?

Dominerande trädslag: Gråal, asp, björk och gran. Betydande inslag av: Tall, klibbal och sälg. 
Övrigt trädslag: Hägg.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.
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Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. Granen håller så sakta på att göra intrång här, men 
något röjningsbehov är ännu inte på tal i de finaste, södra delarna. I de norra delarna, där granen 
dominerar, skull områdets totala värde öka efter en granröjning.

Synliga hot/påverkan på biotopen: Man bör hålla uppsikt efter fällning av riktigt grova lövträd 
nära åkerkant. I sydligaste delen har synnerligen grova, gamla ekar och askar kapats till småbitar.

Inventerarens kommentarer: Södra delen av området har högsta tänkbara kvaliteter för mindre 
hackspett. Man börjar undra om inte vitryggig hackspett funnits här en gång i tiden...

32. ALHAGET 7 ha (15 ha) karta sidan 37

Fynd av mindre hackspett: En hanne. ”Svarade till slut med lockläten och rop strax söder om 
området mitt, efter det att jag gått och spelat upp läten en längre stund.” Koordinater: N = 6590668 
O = 411815. Högsta häckningskriterium: C. Koordinater förmodat centrum av reviret: N = 6590799 
O = 411818.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 3 ex.

Lövskogen ålder: 20-40 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 10% torr, 25% frisk, 50% fuktig, 15% blöt 
mark.

Nr 32. Alhaget – ett av inventeringens toppobjekt för mindre (och vitryggig!) hackspett. 39.



Dominerande trädslag: Gråal (total dominans!) Betydande inslag av: Björk, hägg, klibbal och 
sälg. Övriga trädslag: Gran.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig. 

Behov av naturvårdande åtgärder:  Måttligt. En del gran har börjat spira i den norra delen av 
området. I den södra delen hittas endast enstaka spirande smågranar. Hela området bör granröjas om 
ca 5-10 år. 

Inventerarens kommentarer: Detta är ett absolut toppobjekt – har höga vitryggigkvaliteter! 
Hittade två avblåsta, murknande sälgar som nyligen bearbetats sannolikt av en vitrygg! Inte ofta 
som man någonstans i vårt land kan hitta så mycket av död/döende grov gråal i ganska artrena 
bestånd. Ett objekt att noggrant följa upp. 

33. ALMARSHOLMEN 5 ha karta sidan 37

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 1 ex 19.4.

Fynd av övriga hackspettar: Inget.

Inventeringstillfälle: 13/4 kl 06:40-07:05.

Lövskogen ålder: 20-40 år. Grova träd: Enstaka. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 10% torr, 25% frisk, 50% fuktig, 15% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Gråal och gran. Betydande inslag av: Björk och klibbal. Övrigt trädslag: 
Sälg.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Stort. På denna ö har gransuccessionen gått alldeles för långt! 
Detta har säkert varit en ypperlig lokal för inte minst mindre hackspett fram till för ca 20 år sedan, 
men nu håller granen helt på att tränga ut lövinslaget, Mycket omfattande granröjningar måste till – 
snarast! Dock är det sannolikt mödan värt att göra så, eftersom detta objekt ligger i ett större, 
sammanhängande området med mycket hög potential för en fortsatt stark förekomst av den mindre 
hackspetten.

Inventerarens kommentarer: Såg fyra döda gråalar på håll, som relativt nyligt barkats av någon 
hackspett. Denna ö nås endast med båt. Var därför inte iland, utan området fick inventeras på ca 100 
meters håll, från älvstranden efter bästa förmåga.
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34. SV ALMARSHOLMEN 9 ha karta sidan 37

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 hanne.

Inventeringstillfällen: 13/4 kl 08:00-08:45 samt 1/5 kl 11:35-12:10.

Lövskogens ålder: 20-40 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet:  10% torr, 25% frisk, 50% fuktig, 15% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Björk och gråal. Betydande inslag av: Hägg. Övriga trädslag: Sälg, 
rönn, asp, lönn och klibbal.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Här har grova lövträd selekterats fram via gallring för ca 
fem år sedan. Nu växer här rikligt med högörter samt små spirande häggar och rönnar mellan de 
lämnade storträden. Speciellt den norra delen blir på sikt ett mycket fint hackspettsområde. 

Inventerarens omdöme: Hade stora förhoppningar att hitta någon mindre hackspett här, åtminstone 
vid besök nummer två. Även områdets omgivningar lämpar sig för arten.  

35. ILANDATJÄRN 7 ha (22 ha) karta sidan 42

Fynd av mindre hackspett: Ett par. ”Trummade spontant i döda gråalar intill varandra, endast ca 
50-75 meter från skolan.” Koordinater: N = 6589360 O = 410446. Högsta häckningskriterium: D. 
Koordinater förmodat centrum av reviret: 6589595 O = 410524.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2017: 1 ex 27.4.

Fynd av övriga hackspettar: Inget.

Inventeringstillfälle: 13/4 kl 05:50-06:30.  

Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 10% torr, 50% frisk, 25% fuktig, 15% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Tall, asp, gråal och klibbal. Betydande inslag av: Rönn och gran. Övriga 
trädslag: Hägg och sälg. 

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Kan bli lämplig efter åtgärder.

Behov av naturvårdande åtgärder: Högt! Längs bäck och promenadstråk har ungt lövsly röjts. 
Detta skulle behöva ske inom hela området.
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Inventerarens kommentarer: I Skåre samhälle hittas här och där små lövdungar med gott om 
äldre lövträd insprängda bland bebyggelsen. Det är troligt att detta par gör utflykter dit.    
        

Inom röda linjer hittas de förmodade gränserna för mindre hackspettsreviren 37. Ilanda-Tuggelite  
och 38. Stora Vänsberg. Gränser för inventeringsområdena 36. Gravamossen, 39. Bockåsen och  
40. Bryngfjorden ses inom lilafärgade linjer.

36. GRAVAMOSSEN 17 ha karta, se ovan

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Inget.

Inventeringstillfälle: 15/4 kl 05:50-07:05.

Lövskogens ålder: 20-40 år. Grova träd: Enstaka. Död liggande ved: Enstaka. Skiktning: 
Tvåskiktat. Död stående ved: Enstaka. Markfuktighet: 5% torr, 25% frisk, 40% fuktig, 30% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Björk. Betydande inslag av: Sälg. Övriga trädslag: Gråal, asp, gran och 
tall.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Kan bli lämplig efter åtgärder. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. En viss röjning av tättväxande björk i området skulle 
gynna uppkomst av grövre träd. Detta kan bli en bra mindre hackspettslokal om ca 25 år!          42.



Synliga hot/påverkan på biotopen: Helt nyligt har en avverkning skett i den norra delen. Främst 
gran tycks ha huggits, men även några grova aspar och en del medelålders gråal har tagits. Riktad 
insats?

Inventerarens kommentarer: I den SV delen finns ett bestånd av grövre, död och fuktigt växande 
björk om ca 0,5 ha som är en god hackspettsbiotop. I den östra delen hittas ett ca 0,5 ha stort parti 
med grövre, något glest växande björk och en hel del död ved på marken. Även där finns viss 
potential. I allt dominerar dock ungt, friskt lövinslag.

37. ILANDA-TUGGELITE 52 ha (28 ha) karta sidan 42

Fynd av mindre hackspett: En hanne. ”Ropade spontant i den NO delen av reviret.” Koordinater: 
N = 6589012  O = 411124. Högsta häckningskriterium: C. Koordinater förmodat centrum av reviret: 
N = 6588559 O = 410743.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2012: Häckning. 2014: 1 ex 22.7  2017: 1 
par 23.4.

Fynd av övriga hackspettar: Gröngöling: 1 ex ropande. Större hackspett: 3 ex trummande.

Inventeringstillfälle: 15/4 kl 07:20-09:10.

Lövskogens ålder: 20-40 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Måttligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 10% torr, 40% frisk, 30% fuktig, 20% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Björk, sälg, gran och tall. Betydande inslag av: Asp. Övriga trädslag: 
Rönn och gråal.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. Inget akut röjningsbehov av gran.

Synliga hot/påverkan på biotopen: En stor avverkning har skett ganska nyligt i det expanderande 
industriområdet i V delen av detta revir för mindre hackspett. Detta är ett mycket heterogent, 
tätortsnära område där en del fina lövträdsdungar huggits bort. 

Inventerarens kommentarer: Svårt att ge generella synpunkter i ett så skogligt sett heterogent 
område. Både mer naturskogslika lövdungar, björksumpskog och lövskog på igenväxande åkermark 
hittas. På flera håll dominerar yngre, friskt löv, varför detta revir torde ha framtiden för sig.

38. STORA VÄNSBERG 2 ha (17 ha) karta sidan 42

Fynd av mindre hackspett: En hona. ”Framlockad i revirets södra del”. Koordinater: N = 6587349 
O = 410880. Högsta häckningskriterium: B. Koordinater förmodat centrum av reviret: N = 6587406 
O = 410950. 

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 hona. 43.



Lövskogens ålder: 20-40 år/40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 10% torr, 40% frisk, 35% fuktig, 15% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Björk, asp och sälg. Betydande inslag av: Lönn och gråal. Övriga 
trädslag: Gran och ask. 

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. En riktigt fin mindre hackspettsbiotop som är 
betydligt större än det område som angivits på min fältkarta! Heterogen miljö, där man finner större 
hagmarker rika på grövre lövträd, lövbård längs bäck, framröjda lövträd med mera. Detta 
natursköna område bör vårdas på ett lämpligt sätt!

Inventerarens kommentar: Verkligen ett område att uppmärksamma rent generellt sett i 
naturvårdssammanhang!

39. BOCKÅSEN 2 ha karta sidan 42

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget. 

Fynd av övriga hackspettar: Gröngöling: 1 ex. Större hackspett: 1 hona.

Inventeringstillfälle: 15/4 kl 10:35-10:55.

Lövskogens ålder: 20-40 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Enstaka. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Enstaka. Markfuktighet: 15% torr, 65% frisk, 10% fuktig, 10% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Asp, björk, gran och tall. Betydande inslag av: Sälg. Övriga trädslag: 
Gråal och rönn.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Ej lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Detta är i stort sett ett för hackspettar trivialt, välskött 
blandskogsområde med lite grövre asp och björk. 

Inventerarens kommentarer: Ointressant... Nästa område! 

40. BRYNGFJORDEN 10 ha karta sidan 42

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Gröngöling: 1 ex. Större hackspett: 2 ex.

Inventeringstillfälle: 15/4 kl 09:25-10:20. 44.



Lövskogens ålder: 20-40 år. Grova träd: Enstaka. Död liggande ved: Enstaka. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Enstaka. Markfuktighet: 15% torr, 50% frisk, 25% fuktig, 10% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Björk, asp, sälg och gran. Övriga trädslag: Gråal, ek och tall.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Kan bli lämplig efter åtgärder. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Små men lämpliga mindre hackspettsmiljöer hittas kring 
ett stort ödehus med vildvuxen trädgård och längs en liten bäck. Fin aspdunge hittas i den norra 
delen. I övrigt ungt, friskt lövinslag. Kan möjligen bli intressant efter gallring av främst ung björk 
och en del gran. 

Inventerarens kommentarer: I dagsläget inget mindre hackspettsområde som man bör prioritera 
att satsa röjningsresurser på.

Inom röda linjer hittas mindre hackspettsreviren 41-42 Videholmen samt Fårholmen-
Borgmästarholmen (två inventeringsområden, men ett gemensamt revir), samt 44. Gubbholmen.  
Inom lilafärgade linjer hittas inventeringsområde 43. Överstebostället.
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41. VIDEHOLMEN 2 ha (41+42 = 19 ha) karta sidan 45

Fynd av mindre hackspett: En hanne. ”Lockades igång ute på Videholmen, flög ivrigt ropande 
över till fastlandet och drog ropande runt i norra delen av område nr 42. Fäholmen-
Borgmästarholmen. Områdena 41 och 42 torde tillsammans vara delar av ett och samma revir.”
Koordinater: N = 6585581 O = 414861 (på Videholmen, där den upptäcktes). Högsta 
häckningskriterium: C. Koordinater förmodat centrum av reviret (område 41+42): N = 6585169 O = 
414876.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2015: 1 ex 28.3. 2016: 1 ex 12.4.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 par.

Inventeringstillfälle: 17/4 kl 06:50-07:15.

Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 10% torr, 40% frisk, 40% fuktig, 10% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Gråal och björk. Betydande inslag av: Hägg. Övriga trädslag: Klibbal 
och gran.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt! Biotopskyddat. Härligt ovårdad lövskog på denna ö!

Inventerarens kommentar: Mindre hackspetten sågs till och med inne bland husen i område 42! 
Härligt att finna ett biotopskydd så inpå tätorten i vad som borde vara exploateringshet mark!

42. FÅRHOLMEN-BORGMÄSTARHOLMEN 14 ha (19 ha)       karta sidan 45

Fynd av mindre hackspett: En hanne som lockades fram i område 41 flög sedan ropande in och 
drog runt i detta område. Sågs väl vid koordinaterna: N = 6585519 O = 414828. För detaljer, se 
ovanstående område!

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2014: 1 ex 28.3.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett. 1 par.

Inventeringstillfälle: 17/4 kl 06:15-07:10.

Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 25% torr, 50% frisk, 20% fuktig, 5% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Gråal, björk och lönn. Betydande inslag av: Klibbal. Övriga trädslag: 
Asp, rönn, hägg, tall, gran, alm och ek (den sannolikt grövsta i området mätte 5,20 m i omkrets i 
brösthöjd).

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig. 46.



Denna ek (5,20 m i omkrets) på Borgmästarholmen var ett av hela inventeringens grövsta lövträd.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt! Behövs ej i dagsläget. 

Inventerarens kommentarer: Två större dungar hyser helt perfekt mindre hackspettsbiotop (vilket 
uppmärksammats av Karlstad kommun via informationsskylt). Ett delområde ser ut som en 
vildvuxen park, med grova lövträd och inte minst en jätteek!

43. ÖVERSTEBOSTÄLLET 1 ha karta sidan 45

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2015: 1 ex 24.3.

Fynd av övriga hackspettar: Gröngöling: 1 ex.

Inventeringstillfällen: 17/4 kl 05:50-06:10 och 1/5 kl 05:25-05:40.

Lövskogens ålder: 40-60 år.  Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 10% torr, 40% frisk, 30% fuktig, 20% blöt 
mark.

47.



Dominerande trädslag: Klibbal, gråal, björk. Betydande inslag av: Hägg. Övriga trädslag: 
Lönn, gran samt tre grova ekar vid bostället.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt! Tycks vara biotopskyddat. Inga åtgärder behövs i 
dagsläget.

Inventerarens kommentarer: Är väl litet för ett mindre hackspettsrevir, möjligtvis kan det räcka 
om man räknar in de äldre lövträd som hittas i omgivningarna.

44. GUBBHOLMEN 5 ha (17 ha) karta sidan 45

Fynd av mindre hackspett: En hanne. ”Framlockad i grov björk på östra delen av ön 28 april”. 
Koordinater: N = 6583914 O = 416064. Högsta häckningskriterium: B. Koordinater förmodat 
centrum av reviret: N = 6583869  O = 415783.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2012: Häckning. 2014: Häckning. 2016: 1 
ex 13.5 och 1 ex 17.7. 2017: 1 ex 28.3, 1 ex 19.4 och 1 ex 5.5. 

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 hanne 28.4.

Inventeringstillfällen: 17/4 07:25-08:05 samt 28/4 kl 05:50-06:20.

Lövträdens ålder: 40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Måttligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 10% torr, 75% frisk, 10% fuktig, 5% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Björk och hägg. Betydande inslag av: Hägg. Övriga trädslag: Gråal och 
rönn. Därtill gott om grövre ädla lövträd på den intilliggande kyrkogården, som med all säkerhet 
utgör en viktig del av reviret!

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Någorlunda vildväxande naturlövskog hittas – en på det 
stora hela god biotop för mindre hackspett. 

Synliga hot/påverkan på biotopen: Förhoppningsvis blir det inte mer omfattning av den städning 
av ”skräplövskog” som pågår. Håller denna sig på nuvarande nivå utgör den inget större hot mot 
mindre hackspettarna i området. 

Inventerarens kommentar: Höga natur- och rekreationsvärden i samklang hittas här i en lugn oas.

48.



Inom lilafärgade linjer hittas inventeringsområdena: 45. Alstern SO, 46. Steffensminne SO, 47A.  
Steffensminne I samt 47B. Steffensminne II. 

45. ALSTERN SO 2 ha karta, se ovan

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2012: 1 ex 2.5.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 par.

Inventeringstillfällen: 17/4 kl 12:05-12:25 samt 5/5 kl 05:40-05:50.

Lövskogens ålder: Mer än 60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 40% frisk, 40% fuktig, 15% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Asp. Betydande inslag av: Björk, gråal, hägg och sälg. Övriga trädslag: 
Tall, lönn och ek. 

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Denna nyckelbiotop är ett isolerat litet hackspettsparadis 
där inga åtgärder behövs i dagsläget. 49.



Synliga hot/påverkan på biotopen: I sydöstra kanten har man naggat området på yngre lövträd – i 
naturvårdssyfte?

Inventerarens kommentarer: Detta biotopskyddsområde bär namnet ”Höja. Kvällsvägens 
lövskogsravin”. Träffade under mitt besök det naturintresserade par som bor i huset närmast skogen, 
vilka berättade att de inte sett mindre hackspett i detta område – en art som enligt uppsatt 
anslagstavla ska finnas här.

46. STEFFENSMINNE SO 2 ha karta sidan 49

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett. 2 par.

Inventeringstillfällen: 17/4 kl 11:30-11:40 samt 5/5 kl 06:00-06:05 (därefter häckfågelinventering i 
området, varvid ingen mindre hackspett hittades. 

Lövskogens ålder: Mer än 60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 55% frisk, 30% fuktig, 10% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Gran. Betydande inslag av: Björk, asp, sälg och gråal. Övriga trädslag: 
Lönn och tall. 

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Detta är ett område vars kärna är biotopskyddad. Granen 
har helt tagit över, biotopskyddet gör att man nog ej bör vara och avverka i det. Det har andra 
värden!

Inventerarens kommentarer: Här finns ett mycket litet, men ljuvligt ”urskogsartat” parti, som kan 
karakteriseras som blandskog av löv och gran med ett sällsynt vildvuxet utseende och ruttnande 
stockar på marken. Runt ikring finns gott om grova, döda lövträd i granskogen.

47 A. STEFFENSMINNE I 1 ha karta sidan 49

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 hona.

Inventeringstillfällen: 17/4 kl 11:45-12:00 samt 5/5 kl 05:30-05:35.

Lövträdens ålder: Mer än 60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 5% frisk, 70% fuktig, 20% blöt
mark.

50.



Dominerande trädslag: Gran. Betydande inslag av: Björk och klibbal. Övriga trädslag: Sälg, 
gråal, asp och lönn.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Kan bli lämplig efter åtgärder. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Ännu ett biotopskyddat område – det minsta av de tre 
inventerade vid Steffensminne. Granen har helt och hållet tagit över bland gamla lövträd. Dock bör 
det nog lämnas för fri utveckling...

Synliga hot/påverkan på biotopen: Precis norr om det biotopskyddade området har villaägarna 
röjt bort alla träd (enbart lövträd!) för att få fri sjöutsikt.

Inventerarens kommentarer: I underlaget till inventeringen tillhör detta område Steffensminne. 
Dock är de två områdena geografiskt och biotopmässigt väl separerade ifrån varandra.

47 B. STEFFENSMINNE II 1 ha karta sidan 49

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Spillkråka: 1 hona födosökande i granstubbe. Större hackspett: 1 ex.

Inventeringstillfällen: 17/4 kl 11:05-11:25 samt 5/5 kl 05:35-05:40.

Lövskogens ålder: Mer än 60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 10% torr, 40% frisk, 40% fuktig, 10% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Gran och björk. Betydande inslag av: Gråal och klibbal. Övriga 
trädslag: Hägg, lärk, rönn och sälg.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Lämplig. Tyvärr alltför litet för 
upprättade av ett varaktigt revir.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Möjligen att det spirar lite mycket granplantor i den 
norra delen.

Inventerarens kommentarer: Väst och nordväst om detta område finns äldre lövträd i ett ca två 
hektar stort område, som kanske skulle kunna utgöra ett komplement för hackspettarnas del till 
detta lilla område.

51.



Inom lilafärgad markering hittas inventeringsområdena 48. Lilla Abborrtan, 49. Åsundaön,  
Tybottviken, 51. Åsundaön, Södra Boviken samt 52. Åsundasundet. Inom röda linjer ses de  
förmodade gränserna för mindre hackspettsreviret 50. Åsundaön, Sörviken.

48. LILLA ABBORRTAN 1 ha karta, se ovan 

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 hanne.

Inventeringstillfälle: 3/5 kl 11:20-11:35.

Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Enstaka. Död liggande ved: Enstaka. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Enstaka. Markfuktighet: 50% torr, 50% frisk mark. 

Dominerande trädslag: Asp och björk. Betydande inslag av: Tall och gran.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Ej lämplig.
52.



Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. 

Inventerarens kommentarer: Jaha....? Framröjd dunge med något grövre asp och björk. Trivial 
lövdunge i triviala omgivningar.

49. TYBOTTVIKEN, ÅSUNDAÖN 2 ha karta sidan 52

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 hanne.

Inventeringstillfälle: 4/5 kl 06:10-06:40. 

Lövskogens ålder: 40-60 år/mer än 60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. 
Skiktning: Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 2% torr, 15% frisk, 70% fuktig, 
13% blöt mark.

Dominerande trädslag: Björk och klibbal. Betydande inslag av: Asp, sälg och gran. Övrigt 
trädslag: Tall.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Lite grangallring i yngre lövinslag vore en fördel. 

Inventerarens kommentar: Vissa mindre hackspettskvaliteter finns bland områdets klibbalar.

50. SÖRVIKEN, ÅSUNDAÖN 3 ha (21 ha) karta sidan 52

Fynd av mindre hackspett: 1 hanne. ”Ropade spontant i klibbalskogens södra del”. Koordinater: 
N = 6573804  O = 397508. Högsta häckningskriterium: C. Koordinater förmodat centrum av 
reviret: N = 6574178  O = 397481.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Göktyta: 1 ex ropande. Gröngöling: 1 ex ropande. Spillkråka: 1 hona 
födosökande i stubbe.

Inventeringstillfälle: 4/5 kl 06:45-07:15.

Lövskogens ålder: 20-40 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 5% torr, 10% frisk, 60% fuktig, 20% blöt 
mark.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Höga. Granen tränger på i alsumpskogen. Hög tid att röja!

Inventerarens kommentarer: Såg två vildsvin i vassen öster om området. Galten sa ifrån på 
skarpen! Fina, lämnade hyggesaspar i östra delen!           53.



51. SÖDRA BOVIKEN, ÅSUNDAÖN 6 ha karta sidan 52

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 2 ex.

Inventeringstillfälle: 4/5 kl 07:40-08:15.

Lövskogens ålder: 20-40 år. Grova lövträd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Tvåskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 5% frisk, 75% fuktig, 20% blöt mark.

Dominerande trädslag: Klibbal och gran. Betydande inslag av: Tall. Övrigt trädslag: Björk.

Den mycket fuktigt växande klibbalskogen vid södra Boviken. 54.



Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Kan bli lämplig efter åtgärder. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. Granen tränger på allt längre ut mot de sanka 
partierna i området.

Inventerarens kommentarer: Otroligt vad vildsvinen har bökat i marken i och kring detta område! 
Ca 25% av markytan är markbearbetad av dem! På sikt ett fint objekt.

52. ÅSUNDASUNDET 1 ha

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2012: 1 ex 12.6.

Fynd av övriga hackspettar: Inget.

Inventeringstillfälle: 4/5 kl 08:45-09:00.

Lövskogens ålder: 20-40 år. Grova träd: Enstaka. Död liggande ved: Enstaka. Skiktning: 
Enskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 5% torr, 15% frisk, 60% fuktig, 20% blöt 
mark.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Ej lämplig.

Dominerande trädslag: Klibbal. Betydande inslag av: Björk och tall.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Trivial klibbalsdunge...

Inventerarens kommentar: Troligen var mindre hackspettsfyndet 2012 av tillfällig art.

Den vildvuxna herrgårdsparken vid Bråte bjuder på fina hackspettsmiljöer. 55.



Inom röda linjer hittas mindre hackspettsreviren 55. Bråte och 56. Torsviken. De båda 
inventeringsområdena 53. Bruksviken och 54. Rudsviken ses inom lilafärgade konturer.

Ett stycke av den fuktigt belägna strandskogen sydost om Bråte herrgård.
56.



53. BRUKSVIKEN 8 ha karta sidan 56

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Spillkråka: 1 hanne.

Inventeringstillfälle: 3/5 kl 10:50-12:35.

Lövskogens ålder: 20-40 år. Grova träd: Enstaka. Död liggande ved: Måttligt. Skiktning: 
Tvåskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 5% torr, 20% frisk, 65% fuktig, 10% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Klibbal och björk. Betydande inslag av: Gran, sälg och asp. Övriga 
trädslag: Hägg och rönn.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Kan bli bättre efter åtgärder.

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. Klassisk klibbalsstrandskog, dock ännu något klen 
och med för lite död ved. Får den 10-15 år på sig att växa, samtidigt som man ganska snart röjer den 
gran som kraftfullt tränger på från norr i området, kan detta bli ett lämpligt område för den mindre 
hackspetten.

Inventerarens kommentar: Området har för den mindre hackspetten ointressanta omgivningar, 
varför man bör lägga eventuella röjningsplaner på andra objekt.

54. RUDSVIKEN 8 ha karta sidan 56

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Gröngöling: 1 hanne. Större hackspett: 1 hona. 

Inventeringstillfälle: 3/5 kl 12:45-13:35.

Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Måttligt. Skiktning: 
Tvåskiktat. Markfuktighet: 5% torr, 35% frisk, 50% fuktig, 10% blöt mark. 

Dominerande trädslag: Klibbal och björk. Betydande inslag av: Gran. Övriga trädslag: Sälg och 
tall. 

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt: En del granintrång i norra delarna och från östra sidan. 
Annars: Fri utveckling av skogen!

Inventerarens kommentarer: Något för lite med död ved för att det ska kännas riktigt intressant, 
men klibbalsbestånden på fuktig mark är intressanta. Gott om vildsvinsbök i marken över stora 
delar av området. 57.



55. BRÅTE 65 ha (54 ha) karta sidan 56

Fynd av mindre hackspett: En hanne. ”Trummade spontant i en lönn strax söder om herrgården.”. 
Koordinater: N = 6577126  O = 401592. Högsta häckningskriterium: C. Koordinater förmodat 
centrum av reviret: N = 6577064  O = 401665.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Spillkråka: En hona. Gröngöling: 1 par + 1 hanne. Större hackspett: 5 
ex.

Fynd av skogsduva: Ett spelande ex i herrgårdsparkens södra del.

Lövskogens ålder: 40-60 år/mer än 60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. 
Skiktning: Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 10% torr, 20% frisk, 45% 
fuktig, 25% blöt mark.

Dominerande trädslag: Klibbal och björk. Betydande inslag av: Gran, asp, tall, rönn och sälg. 
Övriga trädslag (kring herrgården): Ek, lind, lönn, ask, hästkastanj och bok.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Högt. Om man tar bort granen helt och hållet i hästbeteshagen 
(nu minst fem hästar där), har man plötsligt något som börjar likna en vitryggigmiljö till och med! 
Detta inte minst om man därtill röjer bort den gran som spirar på en del håll i strandlövskogen. 

Synliga hot/påverkan på biotopen: I skogsbeteshagen i områdets södra del har mycket gran vuxit 
upp över grova björkar, men de som har hästar där har börjat röja upp en del. 

Inventerarens kommentarer: Ett mycket heterogent och högintressanta område – ett av 
inventeringens toppobjekt för mindre hackspett! Här skulle absolut ytterligare ett par ha 
livsutrymme! Tre distinkta och mycket intressanta biotoper kan urskiljas: a. Vildvuxen 
herrgårdspark med gott om grova lövträd och död ved. b. Fuktig strandlövskog med klibbal, björk 
och lite sälg. c. Aktivt skogsbete med gott om döda, grova björkar. 

Hittade spillkråkelämningar i säkert 100 lövträd! Enormt mycket markbearbetning av vildsvin över 
stora delar av området.

56. TORSVIKEN 3 ha (20 ha) karta sidan 56

Fynd av mindre hackspett: 1 hanne. ”Framlockad i klibbalskogens norra del.”  Koordinater: N = 
6578174  O = 400814. Högsta häckningskriterium: C. Koordinater förmodat centrum av reviret: N 
= 6578207  O = 400854.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2017: 1 par 30.3.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 hanne.

Inventeringstillfälle: 4/5 kl 09:15-09:40. 

58.



Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 10% torr, 40% frisk, 40% fuktig, 10% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Klibbal och gran. Betydande inslag av: Björk. Övriga trädslag: Hägg, 
rönn och tall.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Högt! Inte minst inom det biotopskyddade området spirar det 
friskt med gran. Här behövs röjas ganska snart!

Inventerarens kommentarer: Några riktigt fina lövskogsdungar som ligger lite isolerat norr om 
campingområdet ingår säkerligen även i detta mindre hackspettsrevir. Där hittas rikligt med grövre 
lövträd.

Inom röda linjer hittas de förmodade gränserna för mindre hackspettsreviret 57. Randviken. 

57. RANDVIKEN 11 ha (21 ha) karta, se ovan

Fynd av mindre hackspett: En hanne. ”Framlockad i strandalskog i områdets östra del”. 
Koordinater: N = 6582149  O = 403696. Högsta häckningskriterium: B. Koordinater förmodat 
centrum av reviret: 6582296  O = 403714.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.  

Fynd av övriga hackspettar: Inga.

Inventeringstillfälle: 16/4 kl 05:50-06:25.

59.



Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 5% torr, 30% frisk, 45% fuktig, 20% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Klibbal, björk och gran. Betydande inslag av: Tall, asp, gråal och hägg. 
Övrigt trädslag: Sälg.

Områdets lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Lämplig. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Högt. Vill man ha kvar mindre hackspett i detta område, 
måste det saneras från spirande granar. De håller på att ta över i stora delar av området. 

Inventerarens kommentarer: Det vitala hjärtat av området är den omfattande, fuktigt växande 
klibbalskogen, med sina inslag av björk och gråal – samt numer tyvärr även allt mer gran. Längre 
norrut i området finns mestadels endast spridda, lite grövre lövträd som utgör ett komplement. 

Inom lilafärgade linjer hittas inventeringsområde 58. Dingelsundet.

58. DINGELSUNDET 29 ha karta, se ovan

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2016: 1 ex 24.3. 2017: 1 ex 26.3 och 1 hona 
29.4.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 2 ex.

Inventeringstillfälle: 18/4 kl 05:40-07:05.

Lövskogens ålder: 20-40 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Måttligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 5% torr, 25% torr, 40% fuktig, 30 % blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Björk, asp och gran. Betydande inslag av: Sälg. Övriga trädslag: Tall, 
gråal, viden, lönn och ek. 60.



Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Ingen påträngande gransuccession kunde ses.

Inventerarens kommentarer: Runt våtmarkens södra del finns goda miljöer för mindre hackspett. 
I övrigt finns små dungar och bestånd av lövträd som är i sammanhanget intressanta.

Inom röda linjer hittas följande revir för mindre hackspett: 59. Knappstadviken (2 revir), 60-61.  
Jakobsberg-Mariebergs strandängar, 62. Tuvan-Suttern, 64. Kaplansholmen samt 65. Välsviken.  
Inom lilafärgad markering hittas inventeringsområdet 63. Gerholmen.

59. KNAPPSTADVIKEN 42 ha (89 ha) karta, se ovan

Fynd av mindre hackspett: En hona. ”Framlockad i mycket fin biotop strax norr om Löten.” 
Koordinater: N = 6580894  O = 412383. Ett par. ”Trummade flitigt mellan ett av gömslena och 
stora fågeltornet på södra sidan av viken. Honan kom nära och var mycket upprörd.” Koordinater: 
N = 6579852  O = 412210. Högsta häckningskriterium: D. Koordinater förmodat centrum av de två 
reviren: N = 6580170  O = 412625.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2012: Häckning. 2013: Sju fynd av max 3 ex 
26.4-18.5. 2014: Fyra fynd av max 2 ex 4.4-17.5. 2015: 1 ex 11.4, 1 ex 22.4 och 2 ex 3.5.  2016: 
Nio fynd av 1 ex 25.3-12.5. 2017: Fem fynd av 1 ex 27.3-19.4 och 1 hanne 2.5.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 par + 2 hannar.

Inventeringstillfälle: 18/4 kl 07:15-10:45.
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Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 15% torr, 5% frisk, 50% fuktig, 30% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Björk. Betydande inslag av: Gråal, sälg, klibbal och gran. Övriga 
trädslag: Tall, rönn, ek, lönn, hägg och asp. 

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Nästan fritt från unga granplantor i södra strandskogen 
och det mer stadsnära partiet mellan Löten och Björkås. I dagsläget behövs det inte göras några 
mindre hackspettsgynnande åtgärder. 

Inventerarens kommentarer: Detta stora och biotopmässigt sett ganska heterogena område kan 
delas in i tre delområden: I norr a. Mellan Löten och Björkås. b. Norra strandskogen vid 
Knappstadviken. c. Södra strandskogen vid Knappstadviken.  a. och c. är helt idealiska för mindre 
hackspett – ett funnet revir i vardera av dem. Båda domineras helt av äldre lövskog. Delområde b. 
är till stor del dominerat av barrskog, där det finns små lövträdsdungar insprängda här och där. 

Detta är som framgår av de talrika fynden på Artportalen ett av ornitologer mycket välbesökt 
område. Hannen i det funna paret kom flygande från skogen på södra sidan av Dingelsundsådran, 
vilket innebär att han inledningsvis befann sig i Hammarö kommun!

Strandlövskog mellan Löten och Björkås vid Knappstadviken – här noterades en hona mindre  
hackspett 18 april. 62.



60. JAKOBSBERG 11 ha (35 ha) karta sidan 61

Fynd av mindre hackspett: En hanne. ”Framlockad. Landade i en gråal ca 100 meter söder om 
Jakobsbergsbron. Trummade tre gånger, flög därefter vidare norrut längs strandskogen och in i 
område 61.” Koordinater: N = 6580801  O = 413652. Högsta häckningskriterium: C. Koordinater 
förmodat centrum av reviret (som delas med område 61): N = 6580906  O = 413696.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2013: 1 ex 2.5 och 1 ex 9.5. 2016: 1 ex 6.4.

Fynd av övriga hackspettar: Inget.

Inventeringstillfälle: 19/4 kl 05:45-06:50.

Lövskogens ålder: 20-40 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 20% frisk, 50% fuktig, 25% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Björk, sälg och gråal. Betydande inslag av: Asp och klibbal. Övriga 
trädslag: Gran, ek, lönn, rönn och hägg. 

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.

Ett hundra procent ren lövskog! Så ser det ut i den sydligaste träddungen inom reviret 60.  
Jakobsberg, liggande tätt emot en välfrekventerad golfbana. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Hittade mycket få uppskjutande granar inom detta 
område.

63.



Synliga hot/påverkan på biotopen: Golfbanan ligger tätt intill den värdefulla lövskog som kan ses 
på fotot på föregående sida. Må golfarna inte kapa ett enda träd för mycket i denna högklassiga 
hackspettskog! Denna dunge borde bli nyckelbiotop! Ett av inventeringens enskilt mest intressanta 
objekt ur mindre hackspettsynvinkel!

Inventerarens kommentar: Strandskogen inom hela detta område är av mycket hög klass för 
mindre hackspetten. 

61. MARIEBERGS STRANDÄNGAR 11 ha (35 ha) karta sidan 61

Fynd av mindre hackspett: En hanne. ”Trummade spontant ca 100 m norr om Jakobsbergsbron 
19.4, säkert samma ex som 18.4. Då ca 100 m söder om samma bro.” Koordinater: N = 6580812  O 
= 413663. Högsta häckningskriterium: C. Koordinater förmodat centrum av reviret: 6580906  O = 
413696 (samma revir som på föregående lokal). 

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2016: 1 ex 16.4. 2017: 1 ex 16.4, 1 ex 18.4, 
1 ex 21.4, 1 hanne 22.4, 1 ex 27.4 och 1 hona 28.4.

Fynd av övriga hackspettar: Gröngöling: 1 hanne. Större hackspett: 1 par.

Inventeringstillfällen: 18/4 kl 10:55-12:15 samt 19/4 kl 06:50-07:20.

Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Måttligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 25% frisk, 50% fuktig, 20% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Björk. Betydande inslag av: Gran, tall, sälg och viden. Övriga trädslag: 
Gråal, klibbal, rönn och hägg. 

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt.

Inventerarens kommentarer: Detta område består av tre distinkta delområden rent biotopmässigt: 
a. Södra delen – nästan ren björkskog utan barrträdsinslag. En mycket god hackspettsbiotop. b. 
Mellersta delen – hälften björk (gott om grova, döda högstubbar), grövre gran och tall. Delvis en 
god hackspettsbiotop. c. Norra delen – nästan enbart bestående av klen slyskog av viden och björk. 
Ointressant för hackspettar. 

Ett ganska nytt bohål/natthål gjort av mindre hackspett hittades i död björk (högstubbe) i den 
mellersta delen.

62. TUVAN – SUTTERN 26 ha (59 ha) karta sidan 61

Fynd av mindre hackspett: En hanne. ”Drog spontant trummande runt i områdets nordöstra del”. 
Koordinater: N =  6581710  O = 415269. Högsta häckningskriterium: C. Koordinater förmodat 
centrum av reviret: 6581410  O = 414674.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2016: 1 ex 4.6.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 par. 64.



Inventeringstillfälle: 19/4 kl 07:20-08:55. 

Lövskogens ålder: 20-40 år/40-60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 5% frisk, 60% fuktig, 30% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Björk. Betydande inslag av: Gråal, klibbal, sälg och asp. Övriga 
trädslag: Hägg, ek, tall, gran och lönn. 

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Fann 20 unga granplantor i den nordöstra delen. De 
finns inte kvar längre...

Inventerarens kommentarer: Södra och nordöstra delen av området är helt optimala för mindre 
hackspett. Däremellan finns partier med lite yngre, frisk björk, samt mindre dungar av mer eller 
mindre död lövved. 

63. GERHOLMEN 14 ha karta sidan 61

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget. 

Fynd av övriga hackspettar: Göktyta: 1 ex ropande 19/4 och 28/4. Större hackspett: 1 par.

Inventeringstillfällen: 19/4 kl 09:10-10:20 samt 28/4 kl 06:35-08:35.

Lövskogens ålder: 20-40 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 20% torr, 10% frisk, 65% fuktig, 5% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Björk, sälg och tall. Betydande inslag av: Gråal och klibbal. Övriga 
trädslag: Asp och gran.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Lämplig. Lokalen är något för 
liten och alltför biotopmässigt isolerad för att kunna få högsta betyg.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Såg inga spår av graninvasion...

Synliga hot/påverkan på biotopen: Man kör motocross i detta område kors och tvärs, främst i de 
sandiga partierna. Många sönderkörda stigar går igenom området.

Inventerarens kommentar: Trodde starkt på att finna mindre hackspett i detta område, men efter 
att vid andra besöket ha tillbringat två morgontimmar här gav jag upp. 

65.



64. KAPLANSHOLMEN 24 ha (26 ha) karta sidan 61

Fynd av mindre hackspett: Ett ex. ”Svarade med trumning tvär över vattnet, på öns nordvästra 
hörn. Samtidigt trummade paret intill, i Välsvikenreviret!” Koordinater: N = 6583054  O = 418768. 
Högsta häckningskriterium: C. Koordinater förmodat centrum av reviret: N = 6582934  O = 
418894.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2014: 1 ex 20.4. 2016: 1 ex 16.4. 2017: 1 ex 
9.4 och 1 ex 10.4.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 par.

Inventeringstillfälle: 19/4 kl 10:30-11:25.

Lövskogens ålder: 20-40 år/40-60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 20% frisk, 50% fuktig, 30% blöt mark.

Dominerande trädslag: Björk och klibbal. Betydande inslag av: Gråal och sälg. Övriga trädslag: 
Gran, tall och asp.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. Längs cykelstigen på fastlandssidan i väster, finns 
fin och grov björkdominerad skog med grövre träd som säkerligen också ingår i reviret, men tyvärr 
även en del spirande unggran.

Inventerarens kommentar: Tyvärr kommer man inte ut till holmen utan båt – fick därför 
inventeras från fastlandssidan i väster (från norr 17/4). 

65. VÄLSVIKEN 28 ha (28 ha) karta sidan 61

Fynd av mindre hackspett: Ett par. ”Upptäcktes födosökande ungefär mitt i den södra delen av 
området.” De hördes även trumma två dagar senare vid inventering av Kaplansholmen. 
Koordinater: N = 6583269  O = 418947. Högsta häckningskriterium: D. Koordinater förmodat 
centrum av reviret: 6583496  O = 419462.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2014: 1 ex 27.6.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 2 par + 1 hanne.

Inventeringstillfälle: 17/4 kl 08:20-10:45.

Lövskogens ålder: 20-40 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 5% frisk, 70% fuktig, 20% blöt 
mark.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. I den norra delen har granen på sina håll nästan tagit 
över; klibbalarna har det kämpigt. I strandskogen väster om Välsviken blir det successivt allt 
mindre med graninslag. I södra delen saknas granen helt. 66.



Synliga hot/påverkan på biotopen: Runt industristängslet som omsluter området åt väster, har 
man på sina håll helt onödigt röjt bort många lövträd som står ganska långt ifrån stängslet.

Inventerarens kommentarer: En mycket lämplig och attraktiv mindre hackspettsmiljö som torde 
vara perfekt för arten under lång tid framöver. Industristängslet gör att området endast kan besökas 
om man börjar i norr.

Inom röda linjer hittas de förmodade gränserna till följande mindre hackspettsrevir: 67. Alster,  
Bråtebäcken, 68. Alsters herrgård, 69. Jäverön, Vängåvan och 71. Jäverön, Sundet. Följande  
inventeringsområden återfinns inom lilafärgade linjer: 66. Alstersnäset, 70. Jäverön, Fantviken, 72.  
Fiskartorpet och 73. Grän.

66. ALSTERSNÄSET 3 ha karta, se ovan

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2017: 1 ex 1.5.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 par.

Inventeringstillfälle: 12/4 kl 10:40-11:45. 

Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Måttligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 5% torr, 55% frisk, 30% fuktig, 10% blöt 
mark.
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Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig – i en ca 25 
meter bred lövbård mot vassen i hela området.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Fri utveckling av nämnda lövbård!

Inventerarens kommentarer: Mestadels äldre granskog inom inventerat område, där lövinslaget 
nästan helt är koncentrerat till en bård mot vassen. Mycket få lövträd hittas i de grandominerade 
partierna. En färsk spillkråkelämning hittades i en död granhögstubbe.

67. ALSTER, BRÅTEBÄCKEN 10 ha (25 ha) karta sidan 67

Fynd av mindre hackspett: Ett par. ”Födosökte diskret nära varandra i alkärr (med klibbal) i 
områdets NO hörn.” Koordinater: N = 6586146  O = 421187. Högsta häckningskriterium: D. 
Koordinater förmodat centrum av reviret: 6586087  O = 421282.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2012: 1 ex 21.3, 1 hona 1.4, 1 hanne 6.5, 1 
hanne 7.6 och 1 ex 20.6. 2013: 1 ex 19.5. 2014: 1 ex 23.3,1 ex 18.4 och 1 hanne 21.4. 2015: 1 ex 
12.4. 2017: 1 ex 3.4.

Fynd av övriga hackspettar: Större hackspett: 1 par.

Inventeringstillfälle: 12/4 kl 09:20-10:40.

Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: Fler-
skiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 45% frisk, 25% fuktig, 25% blöt mark.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Lämplig.

Dominerande trädslag: Gråal, klibbal, sälg och tall. Betydande inslag av: Asp, gran och björk. 
Övriga trädslag: Lönn och alm.

Behov av naturvårdande åtgärder: Högt! I området finns en ca 40-årig, misslyckad tallplantering 
där man hittar gott om spår av röjning av björk, al och sälg. Gör tvärt om: Gallra bort tall och 
spirande gran och låt lövinslaget dominera!

Inventerarens kommentarer: Mycket heterogen skogsmiljö! Ett mycket värdefullt alkärr finns 
strax norr om E18. Om detta inte redan är en nyckelbiotop, bör det bli det snarast! Hittade i detta 
alkärr 19 alar (både grå- och klibbal) som under de senaste månaderna bearbetats av spillkråka. 
Fann ett äldre bohål/natthål gjort av mindre hackspett i en grov, avblåst gråal nära Alstersälven. 
Med rätt skötsel blir detta ett toppobjekt för mindre hackspett!

68. ALSTERS HERRGÅRD 13 ha (21 ha) karta sidan 67

Fynd av mindre hackspett: Ett par. ”Hannen ropade och trummade spontant i ädla lövträd mitt i 
herrgårdsparken, nära ån”. Koordinater: N = 6585137  O = 420688. Högsta häckningskriterium: D. 
Koordinater förmodat centrum av reviret: N = 6584930  O = 420722.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2012: Sju fynd av 1 ex 20.3-9.4. 2013: 1 ex 
4,4, 7.4 och 9.4. 2014: 1 ex 22.3, 23.3 och 30.3, 2 ex 14.4 och 1 ex 29.4. Dessutom två årsungar 
sedda 29.6. 2015: Åtta fynd av max 1 par 24.3-31.7. 2016: Sju fynd av max 1 par 28.3-2.6. Tre 
årsungar sedda vid tre tillfällen 21.6-10.7. 2017: 17 fynd av 1 ex 22.3-1.7 samt 1 hanne 3.5.       68.



Fynd av övriga hackspettar: Gröngöling: 1 hanne. Större hackspett: 1 par + 1 hona.

Inventeringstillfälle: 12/4 kl 06:05-07:20.

Lövskogens ålder: Mer än 60 år (herrgårdsparken). Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: 
Rikligt. Skiktning: Tvåskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 5% torr, 75% frisk, 
10% fuktig, 10% blöt mark. 

Dominerande trädslag: Lönn, ek och ask. Betydande inslag av: Alm och klibbal. Övriga 
trädslag: Hästkastanj, sälg, gran och hassel.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Klassisk parkmiljö, som i huvudsak vårdats som en 
sådan, men på flera platser finns en hel del liggande, död lövved men även yngre, spirande lövträd. 
Föredömligt!

Inventerarens kommentar: De många fynden av mindre hackspett i Artportalen från detta område 
torde i huvudsak bero på att ett välbesökt fågeltorn finns vid åutloppet, i områdets sydligaste del. 
Det är troligt att även fyndet av den mindre hackspetten i Artportalen från område 66. Alstersnäset 
avser ett ex från detta område som gett sig ut på en liten utflykt.

Mindre hackspettsreviret 69. Vängåvan ute på Jäverön är en liten naturvårdspärla!

69.



69. JÄVERÖN, VÄNGÅVAN 1 ha (17 ha) karta sidan 67

Fynd av mindre hackspett: En hanne. ”Lockades igång att trumma i dungen med lämpliga lövträd 
(som ses på fotot på föregående sida!). Satt i en lite grövre asp.” Koordinater: N = 6583014 O = 
422352. Högsta häckningskriterium: C. Koordinater förmodat centrum av reviret: N = 6582961 O = 
422729. 

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Spillkråka: Ett ex födosökande i hagmark.

Inventeringstillfälle: 1/5 kl 09:20-09:40.

Lövskogens ålder: 40-60 år/mer än 60 år. Grova lövträd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. 
Skiktning: Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% frisk, 70% fuktig, 25% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Asp, björk och sälg. Betydande inslag av: Grå- och klibbal. Övriga 
trädslag: Lind, alm och lönn.  

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. En liten pärla utan synliga behov av skötsel.

Inventerarens kommentarer: Det skyddade området är endast ca en hektar stort, men intill detta 
finns hagmarker med lämpliga födosöksträd och en strandlövskog, som med största sannolikhet 
ingår i reviret. Utanför dessa områden är det långt till för den mindre hackspetten lämpliga miljöer.

70. JÄVERÖN, FANTVIKEN 4 ha karta sidan 67

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Spillkråka: 1 par. Gröngöling: 1 ex. Större hackspett: 1 par + 1 ex.

Inventeringstillfälle: 1/5 kl 09:50-10:25.

Lövskogens ålder: 20-40 år/40-60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Tvåskiktat. Död stående ved: Enstaka. Markfuktighet: 2% torr, 8% frisk, 70% fuktig, 20% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Asp, björk, klibbal och gran. Övriga trädslag: Sälg och rönn.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. Det spirar mycket granplantor i den framröjda 
hagmarken med lämnad asp och björk. Bör snart röjas – annars förlorar området sin karaktär!

Inventerarens kommentar: Klibbalskogen vid stranden kan på sikt bli en fin mindre 
hackspettsbiotop! I dagsläget finns det dock för lite död ved i denna. 70.



Inventeringsområde 70. Jäverön, Fantviken med framröjd hagmark och lämnade grövre lövträd,  
där spillkråka, gröngöling och större hackspett huserar. 

71. JÄVERÖN, SUNDET 3 ha (25 ha) karta sidan 67

Fynd av mindre hackspett: En hanne. ”Framlockad i norra delen av den biotopskyddade 
strandlövskogen. Var helt tyst, avvek diskret.” Koordinater: N = 6584260  O = 424315. Högsta 
häckningskriterium: B. Koordinater förmodat centrum av reviret: N = 6584011  O = 424272.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget. 

Fynd av övriga hackspettar: Göktyta: 1 ex ropande. Gröngöling: 1 ex ropande. Större hackspett: 1 
par.

Inventeringstillfälle: 1/5 kl 10:35-10:55.

Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Tvåskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 15% torr, 15% frisk, 50% fuktig, 20% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Björk, klibbal och asp. Betydande inslag av: Gran och sälg. Övriga 
trädslag: Hägg, rönn och lönn. Fina enbuskmarker därtill!

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Lämplig. 71.



Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Strandskogen biotopskyddad. Området lämpligt skött!

Inventerarens kommentarer: Mycket naturskönt område med god hackspettspotential. Lokalen 
levde verkligen upp till det starka första intrycket! I klibbalsstrandskogen hittas gott om död ved.

En av de lövträdsdominerade dungarna i mindre hackspettsreviret 71. Jäverön, Sundet. 

72. FISKARTORPET 8 ha karta sidan 67

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2012: Fyra fynd av 1 ex 4-9.5. 2013: 1 ex 
11.4 och 21.4. 2014: 1 ex 26.4, 1 ex 3.5 och 1 ex 8.5. 2015: 1 ex 25.7. 2016: 2 ex 10.4. 2017: 1 ex 
8.4, 1 ex 9.4 och 1 ex 16.4. Fiskartorpsområdet är en del av det till ytan ganska omfattande och av 
ornitologer välbesökta område som i Artportalen går under beteckningen ”Björknästorpsområdet”. 
Det är därför ofta svårt att veta var i sistnämnda område som de olika fynden av arten har gjorts.

Fynd av övriga hackspettar: Spillkråka: 1 ex ropande. Gröngöling: 1 ex ropande.

Inventeringstillfälle: 12/4 kl 07:35-08:10.

Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 5% torr, 50% frisk, 30% fuktig, 15% blöt 
mark.
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Dominerande trädslag: Gran, tall och björk. Betydande inslag av: Sälg och asp. Övriga 
trädslag: Lönn, alm (enstaka), bok (småvuxna exemplar), klibbal, ek (enstaka)  och rönn. 

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig. 

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. Man skulle kunna tänka sig en viss gallring av 
barrträd i de lövträdsrika västra delarna. 

Inventerarens kommentarer: Egentligen är detta en barrblandskog med ett ställvis tämligen stort 
inslag av äldre lövträd. En äldre bearbetning av tretåig hackspett hittades i en död gran.

73. GRÄN 1 ha karta sidan 67

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Gröngöling: 1 ropande ex. Större hackspett: 1 hona.

Inventeringstillfälle: 12/4 kl 08:40-09:00.

Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Enstaka. Död liggande ved: Enstaka. Skiktning: 
Tvåskiktat. Död stående ved: Enstaka. Markfuktighet: 5% torr, 25% frisk, 50% fuktig, 20% blöt 
mark.

Dominerade trädslag: Klibbal och björk. Betydande inslag av: Gråal. Övrigt trädslag: Gran.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Lågt. Fri utveckling rekommenderas!

Inventerarens kommentar: Detta lilla område med vissa kvaliteter för mindre hackspett ligger 
alltför isolerat för att kännas riktigt intressant. Gott om grova, friska klibbalar och björkar. 

Område 73. Grän var ett av många där större hackspett noterades. Detta ex dock fotograferat vid  
Knappstadviken. 73.



Inom röda linjer hittas de förmodade gränserna för mindre hackspettsreviren 74. Niklasdal och 75.  
Lindarna – Lervik.

74. NIKLASDAL 12 ha (31 ha) karta, se ovan

Fynd av mindre hackspett: Ett par. ”Framlockat i kant mot strandalskog. Drog sedan tillsammans 
runt, trummande i hela området.” Koordinater: N = 6581528  O = 429962. Högsta 
häckningskriterium: D. Koordinater förmodat centrum av reviret: N = 6581505  O = 429981.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2012: 1 ex 6.5.

Fynd av övriga hackspettar: Spillkråka: 1 trummande hanne. Gröngöling: 1 par. Större hackspett: 
2 par + 1 hona. 

Fynd av skogsduva: Ett par i spelflykt.

Inventeringstillfälle: 20/4 kl 08:25-09:40.

Lövskogens ålder: 40-60 år. Grova träd: Rikligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 25% frisk, 55% fuktig, 15% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Klibbal, björk, asp och gran. Övriga trädslag: Rönn och ask.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Mycket lämplig.
74.



Behov av naturvårdande åtgärder: Högt!!! Fantastisk hackspettsmiljö! Så mycket död och grov 
lövved. Men...granen håller snabbt på att ta över inom i stort sett hela området. Röjningsbehovet är 
här AKUT!

Inventerarens kommentarer: Över allt hittas gamla hackspettsbon och äldre men även nya 
hackspettsbearbetningar i träden. Detta är ett synnerligen högklassigt hackspettsområde med en typ 
av hackspettsmiljö som jag sett på ytterst få ställen i Karlstads kommun: Grova aspar och björkar i 
större och relativt rena bestånd. Ut och röj gran – genast! Antar att naturreservatet är till för att 
värna den värdefulla lövskogen...

75. LINDARNA – LERVIK 22 ha (41 ha) karta sidan 74

Fynd av mindre hackspett: En hona. ”Framlockad i fint alkärr i mellersta delen av området.” 
Koordinater: N = 6579504  O = 431447. Högsta häckningskriterium: B. Koordinater förmodat 
centrum av reviret: N = 6579533  O = 431751.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: 2014: 1 ex 5.4. 2015: 2 ex 28.6. 2017: 1 ex 
4.6.

Fynd av övriga hackspettar: Gröngöling: 1 ropande ex. Större hackspett: 2 par.

Fynd av skogsduva: Ett par i spelflykt.

Inventeringstillfälle: 20/4 kl 09:55-11:15.

Lövskogens ålder: 20-40 år/40-60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Rikligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Rikligt. Markfuktighet: 5% torr, 10% frisk, 60% fuktig, 25% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Klibbal och björk. Betydande inslag av: Gran och gråal. Övriga 
trädslag: Ek, lönn, asp och tall.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. Sådana tycks pågå! Delar av alskogen har gallrats på 
yngre al och gran.

Synliga hot/påverkan på biotopen: Helt nyligt har ett större område blandskog avverkats 
(Sveaskog, Mera skog), vilket delvis ligger inom mitt inventeringsområde. Mest grov gran har 
huggits, men tyvärr även grov asp, björk och klibbal. Vad sker härnäst?

Inventerarens kommentarer: Tre fina skyddsvärda, vattenfyllda alkärr ingår i området. Alla tre 
hyste krickpar. Dessa alkärr borde vara lämpliga objekt för skydd i form av en uppklassning till 
nyckelbiotoper!
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Inom lilafärgade linjer hittas inventeringsområdena 76. Björkvik och 77. Hultsberg.

76. BJÖRKVIK 9 ha karta, se ovan

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Gröngöling: 1 hanne. Större hackspett: 1 par.

Fynd av skogsduva: Ett par i spelflykt.

Inventeringstillfälle: 20/4 kl 07:00-08:10.

Lövskogens ålder: 20-40 år/40-60 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Måttligt. 
Skiktning: Tvåskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 5% torr, 25% frisk, 50% fuktig, 
20% blöt mark.

Dominerande trädslag: Klibbal, björk och gran. Betydande inslag av: Sälg. Övriga trädslag: 
Gråal och asp. 

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Delvis lämplig.

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. I de fina klibbalsdungarna vid vasskanten finns 
ställvis uppskjutande gran. 

Synliga hot/påverkan på biotopen: En mindre röjning av bl a några grova lövträd i sydligaste 
delen av området är förhoppningsvis ett tillfälligt ingrepp.

Inventerarens kommentar: Hagmark med enstaka lövträd och några välutvecklade pelarenar hittas 
i södra delen av området. 76.



77. HULTSBERG 5 ha karta sidan 76

Fynd av mindre hackspett: Inget.

Fynd av mindre hackspett 2012-2017 i Artportalen: Inget.

Fynd av övriga hackspettar: Gröngöling: 1 ex.

Inventeringstillfälle: 20/4 kl 05:45-06:50.

Lövskogens ålder: 20-40 år. Grova träd: Måttligt. Död liggande ved: Måttligt. Skiktning: 
Flerskiktat. Död stående ved: Måttligt. Markfuktighet: 5% torr, 10% frisk, 60% fuktig, 25% blöt 
mark.

Dominerande trädslag: Björk, gran och klibbal. Betydande inslag av: Asp, sälg och tall.

Biotopens lämplighet som häckningsmiljö för mindre hackspett: Kan bli lämplig efter åtgärder.

Behov av naturvårdande åtgärder: Måttligt. Framröjd (?) strandlövskog av klibbal och björk i 
den norra delen. Här har gran redan börjat spira. 

Synliga hot/påverkan av biotopen: I den södra delen finns en delvis framröjd hagmarksmiljö med 
lämnade, grova aspar – lämpliga för hackspettar!

Inventerarens kommentar: Detta område hyser för liten mängd död ved och ligger alltför isolerat 
för att vara intressant i detta sammanhang.

Några av de inventerade lokalerna är gamla tillhåll för vitryggig hackspett. Tyvärr hittades ingen  
under dessa inventeringar. Foto taget i Västerbotten våren 2017.

77.



INVENTERINGSOMRÅDEN AV MINDRE HACKSPETT

Nedan följer en tabell över alla inventeringsområdena, i vilken trakt i kommunen de ligger, 
områdenas löpnummer, namn, arealen i hektar per område som ursprungligen ingick i inventeringen 
(totalt 1 042 hektar). Därutöver anges besöksdatum samt i förekommande fall antal och kön av 
mindre hackspett.
Symboler: * = Ett och samma revir på lokalerna 41 och 42.  ¤ = Ett och samma revir på lokalerna 
61 och 62.

Nr Trakt Område Areal Besöksdag  Fynd av m hackspett

1. Älvsbacka Östanåsån 23 27/4          1 ex + 1 hanne
2. dito Lersjön 17 27/4          1 ex

3. Molkomsområdet Tidafors 24 27/4
4. dito Björketorp-S Rådom 38 27/4
5. dito Prostgårdsälven, mynningen    7 26/4
6. dito Nedre Prostgårdsälven   5 26/4
7. dito Byckelsälvens delta 20 26/4+5/5      1 hanne
8. dito Byckelsälven, Blombacka 12 26/4+5/5
9. dito Byckelsälven, Lindfors 24 26/4+5/5      1 par

10. Ölman Nygårdskällan 10 29/4
11. dito Gräsås 15 29/4
12. dito Göranstorp-S Ölmhult 18 29/4          1 hona
13. dito Linddalen 27 30/4+1/5+3/5
14. dito Karforsen 20 30/4              1 par
15. dito Backa   4 30/4
16. dito Buxerud 55 30/4          1 par + 1 hanne
17. dito Gummerud 20 1/5

18. Edsvalla Kilsravinerna 19 3/5                1 hanne          
19. dito Lilla Hornnäs   7 3/5
20. dito Norsälven, Edsvalla 54 2/5          1 hanne + 1 hona
21. dito Trossnäs 18 2/5+3/5
22. dito Söder Höglunda   5 2/5

23. Vålberg Vålbergsskogen 11 16/4
24. dito Lärkängen   5 16/4           1 hona
25. dito Älvenäs 10 16/4
26. dito Älvenäsparken   2 16/4           1 par
27. dito Vålberg, vårdcentralen   9 16/4+3/5
28. dito Hökberget   8 16/4+3/5

29. Klarälven, Grava Södra Hyn 12 13/4           1 hanne   
30. dito Norra Grava   8 15/4
31. dito Bohagen 12 13/4           1 par
32. dito Alhaget   7 13/4           1 hanne
33. dito Almarsholmen   5 13/4
34. dito SV Almarsholmen   9 13/4+1/5 78.



35. dito Ilandatjärnen   7 13/4         1 par
36. dito Gravamossen 17 15/4

37. I2-skogen Ilanda-Tuggelite 52 15/4        1 hanne
38. dito Stora Vänsberg   2 15/4        1 hona
39. dito Bockåsen   2 15/4
40. dito Bryngfjorden 10 15/4

      41. Karlstads tätort Videholmen   2 17/4        1 hanne
      42. dito Fårholmen-Borgmästarholmen         14 17/4        *
      43.dito Överstebostället  1 17/4+1/5
      44. dito Gubbholmen  5 17/4+28/4  1 hanne

      45. Alstern Alstern sydost  2 17/4+5/5
      46. dito Steffensminne SO  2 17/4+5/5
      47. dito Steffensminne   2 17/4+5/5

      48. Vänerstranden,V om  Lilla Abborrtan              1 3/5 
      Karlstad
      49. dito Åsundaön, Tybottviken  2 4/5
      50. dito Åsundaön, Sörviken  3 4/5       1 hanne
      51. dito Åsundaön, Södra Boviken  6 4/5
      52. dito Åsundasundet  1 4/5
      53. dito Bruksviken  8 3/5       
      54. dito Rudsviken  8 3/5       
      55. dito Bråte            65 4/5       1 hanne
      56. dito Torsviken  3 4/5       1 hanne
      57. dito Randviken            11 16/4       1 hanne

      58. Klarälvsdeltat Dingelsundet            29 18/4
      59. dito Knappstadviken            42 18/4       1 par + 1hanne
      60. dito Jakobsberg                        11 19/4           1 hanne
      61. dito Mariebergs strandängar            11 19/4        ¤
      62. dito Tuvan-Suttern            26 19/4       1 hanne
      63. dito Gerholmen            14 19/4+28/4
      64. dito Kaplansholmen            24 19/4       1 ex

      65. Vänerstranden, Ö Välsviken            28 17/4       1 par  
      om Karlstad
      66. dito Alstersnäset              3 12/4
      67. dito Alster, Bråtebäcken            10 12/4       1 par 
      68. dito Alsters herrgård            13 12/4       1 par 
      69. dito Jäverön, Vängåvan  1 1/5       1 hanne
      70. dito Jäverön, Fantviken  4 1/5
      71. dito Jäverön, Sundet  3 1/5       1 hanne
      72. dito Fiskartorpet  8 12/4
      73. dito Grän  1 12/4
      74. dito Niklasdal            12 20/4       1 par 
      75. dito Lindarna-Lervik            22 20/4       1 hona
      76. dito Björkvik  9 20/4
      77. dito Hultsberg              5 20/4                       
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DE OLIKA LOKALERNAS KVALITETER FÖR MINDRE HACKSPETT
          

Var och en av de 77 lokalerna har bedömt rent biotopmässigt för sina kvaliteter i en femgradig skala 
som mindre hackspettlokaler, utifrån parametrar som areal av lämplig biotop, lövskogens ålder, 
mängd död ved, trädsammansättning, trädskiktning, markens fuktighet, samt delvis även från 
mängden kända fynd av arten på lokalen under tidigare år. I halvfet stil syns de lokaler där fynd av 
mindre hackspett gjordes. De i mager stil visar lokaler där inget fynd av arten gjordes under 
inventeringen. 

Mycket lämplig

1. Östanåsån, 27.4: 1 ex + 1 hanne
7. Byckelsälvens delta, 26.4: 1 hanne
9. Byckelsälven, Lindfors, 26.4: 1 par
12. Göranstorp-S Ölmhult. 29.4: 1 hona
14. Karforsen, 30.4: 1 par
16. Buxerud, 30.4: 1 par + 1 hanne
26. Älvenäsparken, 16.4: 1 par
27. Vålberg, Vårdcentralen. 16.4 och 3.5: Ingen
31. Bohagen, 13.4: 1 par
32. Alhaget, 13.4: 1 hanne
38. Stora Vänsberg, 15.4: 1 hona
41. Videholmen, 17.4: 1 hanne
42. Fårholmen-Borgmästarholmen, 17.4: 1 hanne (samma som i nr 41)
55. Bråte, 4.5: 1 hanne
59. Knappstadviken, 18.4: 1 par + 1 hona
60. Jakobsberg, 19.4: 1 hanne
64. Kaplansholmen, 19.4: 1 ex
65. Välsviken, 17.4: 1 par
68. Alsters herrgård, 12.4: 1 par
69. Jäverön,Vängåvan, 1.5: 1 hanne
74. Niklasdal, 20.4: 1 par

Lämplig

20. Norsälven, Edsvalla, 2.5: 1 hanne + 1 ex
21. Trossnäs: 2.5+3.5: Ingen
24. Lärkängen, 16.4: 1 hona

            28. Hökberget: 16.4+3.5: Ingen
29. Södra Hyn, 13.4: 1 hanne  
34. SV Almarsholmen, 13.4+1.5: Ingen
35. Ilandatjärn, 13.4: 1 par
43. Överstebostället, 17.4+1.5: Ingen
44. Gubbholmen, 28.4: 1 hanne

 47 (A). Steffensminne, 17.4+5.5: Ingen
57. Randviken, 16.4: 1 hanne
61. Mariebergs strandängar, 18.4: 1 hanne (samma som i nr 60)
62. Tuvan-Suttern, 19.4: 1 hanne
63. Gerholmen, 19.4+28.4: Ingen
67. Alster, Bråtebäcken, 12.4: 1 par
71. Jäverön, Sundet, 1.5: 1 hanne
75. Lindarna-Lervik, 20.4: 1 hona 80.



Delvis lämplig

3. Tidafors, 27.4: Ingen
4. Björketorp-S Rådom, 26-27.4: Ingen
5. Prostgårdsälven, mynningen, 26.4: Ingen
6. NR Nedre Prostgårdsälven, 26.4: Ingen
11. Gräsås, 29.4: Ingen
15. Backa, 30.4: Ingen
17. Gummerud, 1.5: Ingen
37. Ilanda-Tuggelite, 15.4: 1 hanne
46. Steffensminne, SO 17.4: Ingen
49. Tybottviken, Åsundaön, 4.5: Ingen
50. Sörviken, Åsundaön, 4.5: 1 hanne
54. Rudsviken, 3.5: Ingen
56. Torsviken, 4.5: 1 hanne
58. Dingelsundet, 18.4: Ingen
66. Alstersnäset, 12.4: Ingen
70. Jäverön, Fantviken, 1.5: Ingen
72. Fiskartorpet, 12.4: Ingen
73. Grän, 12.4: Ingen
76. Björkvik, 20.4: Ingen

Kan bli lämplig efter åtgärder

2. Lersjön, 27.4: Ingen
10. Nygårdskällan, 29.4: Ingen

 18. Kilsravinerna: 3.5: 1 hanne
19. Lilla Hornnäs, 3.5: Ingen
32. Almarsholmen, 13.4: Ingen
36. Gravamossen, 15.4: Ingen
40. Bryngfjorden, 15.4: Ingen
47 (B). Alstern, SO, 17.4+5/5: Ingen
51. Södra Boviken, Åsundaön, 4.5: Ingen
53. Bruksviken, 3.5: Ingen
77. Hultsberg, 20.4: Ingen

Ej lämplig

22. Söder Höglunda, 2.5: Ingen
23. Vålbergsskogen, 16.4: Ingen
25. Älvenäs, 16.4: Ingen
30. Norra Grava, 15.4: Ingen
39. Bockåsen, 15.4: Ingen
48. Lilla Abborrtan, 3.5: Ingen
52. Åsundasundet, 4.5: Ingen
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ÖVRIGA KÄNDA LOKALER FÖR MINDRE HACKSPETT I KARLSTADS 
KOMMUN

Självfallet har av olika anledningar inte alla lokaler där mindre hackspett setts under senare år inom 
Karlstads kommun varit aktuella att besöka i den här genomförda inventeringen. Nedan följer därför 
en redovisning av dessa icke här besökta lokaler där fynd hittats från häckningstid (20 mars – 20 
juli) i Artportalen för åren 2012-2017, samt en orienteringskarta över dessa lokaler.

A. NORS KYRKA, Norsbroområdet
2014: 1 ex 20.7

B. LÖVNÄS UDDE, Bomstad
2012: 2 ex 1.7

C. SKUTBERGETS IP, Skutberget
2014: 1 ex 14.7

D. STRAND, Karlstad
2013: 1 ex 2.5

E. KROPPKÄRRSSJÖN, Karlstad
2014: 1 ex 3.5
2017: 1 ex 10.4
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F. SANNA HAGE, I2-skogen
2012: 1 ex 22.3
2017: 1 ex 26.3

G. RUSTAD STRANDSKOG, Gravaområdet
2013: 1 par 27.4
2016: 1 ex 7.5

H. NYBACKA STRANDÄNG, Alstern
2017: 1 hanne 27.4

I. KILLSTAD, Gapern
2012: 1 ex 28.3
2016: 1 ex 3.4

J. HERRÅN, Molkom
2015: 1 ex 18.4
2016: 1 ex 28.3 och 1 ex 7.5

K. MOLKOMS IP, elljusspåret
2015: 1 ex 20.4

L. UPPERUD, Molkomsområdet
2012: En hanne 25.3
2014: 1 ex 27.3 och 1 ex 29.3
2015: 1 ex 11.4

M. VÄSE, Standardrutt 10D 7H
2014: 1 ex 24.5
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FÖREKOMST AV ÖVRIGA HACKSPETTAR I INVENTERADE OMRÅDEN

Ett delmoment i inventeringen var att registrera förekomsten av övriga hackspettsarter (förutom 
mindre hackspett) på de besökta lokalerna. Nedan följer samtliga fynd av dessa hackspettar, 
förutom de som gjordes av större hackspett. Den som är intresserad av förekomsten av denna art får 
söka under respektive inventeringsområde, där alla fynden av den större hackspetten finns 
presenterade. 

Fynd av göktyta: 

50. Sörviken, Åsundaön, 1.5: 1 ex ropande. ”Ropade i hyggesasp”
63. Gerholmen, 19.4+28.4: 1 ex ropande. ”Båda gångerna i hög björk i SV strandskogen”
71. Sundet Jäverön, 1.5: 1 ex ropande. ”Hördes i enbuskhagen”

Fynd av gråspett: 

9. Byckelsälven, Lindfors, 26.4: 1 hanne. ”Ropande vid Stora Böckelns utlopp”

Fynd av gröngöling:

4(A). Björketorp, 27.4: 1 par. ”I den näst sydligaste dungen”
4(B). S Rådom, 26.4: 1 par. ”I mellersta delen av lokalen. Häckar i grova aspar”
6. NR Nedre Prostgårdsälven, 26.4: 1 ex. ”I centrala delen”
9. Byckelsälven, Lindfors, 26.4: 1 hanne. ”Ropade vid herrgården i en ek”
16. Buxerud, 30.4: 1 ex. ”Mitt i området”
17. Gummerud, 1.5: 1 hanne. ”Drog ropande runt stora mangårdsbyggnaden”
20. Norsälven, Edsvalla, 2.5: 1 hanne. ”Ropade i SO delen”
28. Hökberget, 16.4: 1 ex. ”I NO delen”
29. Södra Hyn, 13.4: 1 ex. ”I N delområdet”
37. Ilanda-Tuggelite, 15.4: 1 ex. ”I SO hörnet av området”
39. Bockåsen, 15.4: 1 ex. ”Mitt i området i en asp”
40. Bryngfjorden, 15.4: 1 ex. ”Ropade i SV delen”
43. Överstebostället, 17.4: 1 ex. ”Framlockad i S delen. Ropade ideligen”
50. Sörviken, Åsundaön, 4.5: 1 hanne. ”Ropade i hyggesasp”
54. Rudsviken, 3.5: 1 hanne. ”Ropade i SV delen”
55. Bråte, 4.5: 1 par. ”Paret drog runt i herrgårdsparken”

     4.5: 1 hanne. ”I områdets allra sydligaste del”
61. Mariebergs strandängar, 18.4: 1 hanne. ”Ivrigt ropande ca 150 m norr om bron”
68. Alsters herrgård, 12.4: 1 hanne. ”Ca 150 m NO herrgården”
70. Fantviken, Jäverön, 1.5: 1 ex. ”Ropade i N kanten”
71. Sundet, Jäverön, 1.5: 1 ex. ”Ropade i aspdunge mitt i området”
72. Fiskartorpet, 12.4: 1 ex. ”Ropade i V delen”
73. Grän, 12.4: 1 ex. ”Ropade i S delen”
74. Niklasdal, 20.4: 1 par. ”Ropade oavbrutet”
75. Lindarna-Lervik, 20.4: 1 ex. ”Ropade i S delen”
76. Björkvik, 20.4: 1 hanne. ”Drog ropande runt i hagmarken i S delen”
77. Hultsberg, 20.4: 1 ex. ”I asp i hagmarken i S delen”
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Fynd av spillkråka: 

2. Lersjön, 27.4: 1 hanne. ”Ropade flitigt i samma dunge som mindre hackspett”
4(A). Björketorp, 27.4: 1 hona. ”Födosök i den sydligaste delen”
9. Byckelsälven, Lindfors, 26.4: 1 hanne. ”Ropade strax V om södra delområdets norra del”
16. Buxerud, 30.4: 1 hanne. ”Vårropade i NO delen”
17. Gummerud, 1.5: 1 hanne. ”Framlockad  400 m uppströms landsvägsbro”
20. Norsälven, Edsvalla, 2.5: 1 par. ”I samma hagmark som de två skogsduveparen”

     2.5: 1 par. ”I `skräplövskog´ i norra delen av området”
50. Sörviken, Åsundaön, 4.5: 1 hona. ”Födosökte i granstubbe i östra delen”
53. Bruksviken, 3.5: 1 hanne. ”Drog lockande runt områdets östra kant”
55. Bråte, 4.5: 1 hona. ”Födosökte bland grova, liggande stubbar öster om herrgården” 
69. Vängåvan, Jäverön, 1.5: 1 ex. ”I hagmark nära inventeringsdungen”
70. Fantviken, Jäverön, 1.5: 1 par. ”Drog vårystert runt i östra delen av området”  
72. Fiskartorpet, 12.4: 1 ex. ”Ropade i östra delen”
74.Niklasdal, 20.4: 1 hanne. ”I norra delen. Ivrigt trummande”

FYND  MED HÄCKNINGSINDIKATIONER AV SKOGSDUVA

Ett annat delmoment i inventeringen var att kartlägga förekomsten av häckande skogsduvor inom 
de inventerade områdena. Nedan presenteras samtliga dessa fynd. Skogsduvans närmaste 
anknytning till hackspettar är att den mycket ofta häckar i gamla spillkråkehål (Johnsson, K. 1993).

Förekomst av skogsduva med häckningsindikationer:

3. Tidafors, 27.4: 1 spelande ex. ”I döda lövträd intill vit herrgård nära ån”
4(A). Björketorp, 27.4: 1 ex. ”Bobesök i hål i asp”
4(B). S Rådom, 26.4: 1 par. ”Bo i spillkråkehål i grov asp”
20. Norsälven, Edsvalla, 2.5: 2 par. ”I fin, öppen hagmark i NO. Spelflykt. Häckar i asphål”.

2.5: 1 par. ”Spelflykt i biotopskyddat område i N delen”
21. Trossnäs, 2.5: 4 par. ”Minst 4 par i spelflykt vid spillkråkehål i björkar och aspar”
55. Bråte, 4.5: 1 hanne. ”Spelande i herrgårdsparkens södra del”
74. Niklasdal, 20.4: 1 par. ”Spelflykt i södra delen”
75. Lindarna-Lervik, 20.4: 1 par. ”Spelflykt över nygjorda hygget”
76. Björkvik, 20.4: 1 par. ”Spelflykt över hagmarken i södra delen”
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FRAMTIDEN

Karlstads kommun har tveklöst en av landets tätaste förekomster av mindre hackspett (Ottosson, U. 
m fl 2012). Inom kommunens 1 518 kvadratkilometer stora yta ryms 50-talet kända revir (de vid 
inventeringen funna, samt de övriga som kan hittas i Artportalen för åren 2012-2017). En viktig 
anledning till den täta förekomsten är att kommunen hyser minst fem rinnande vattendrag (Ölman, 
Byckelsälven, Alstersälven, Klarälven och Norsälven) där stora arealer hittas av den mindre 
hackspettens favoritmiljö, grå- och klibbalskog med stor andel död ved (Olsson, O. m fl. 1992). Den 
rika förekomsten av den rödlistade mindre hackspetten förpliktigar Karlstads kommun och 
länsstyrelsen i Värmland till kontinuerliga, biotopvårdande åtgärder främst i de revir där arten redan 
finns. Man skapar då även förutsättningar till överlevnad för den vitryggiga hackspetten (fyra kända 
häckningar i Sverige 2017, varav två i Värmland), som hittas i samma biotoper som den mindre, 
samt även många andra organismgrupper som är knutna till denna speciella miljö (Aulén, G. 1986).

För att koncentrera insatserna av biotopvård och övervakning av den mindre hackspettens miljöer 
inom Karlstads kommun har jag här valt ut sex större sektorer, vilka alla hittas vid något av de fem 
rinnande vattendrag som nämnts ovan, samt fem enskilda inventeringsobjekt för att koncentrera 
insatserna till dessa. Några av de här funna 39 reviren av mindre hackspett ligger lite mer isolerat 
till eller hyser inte miljöer som bedömts vara optimala på längre sikt. Artens stora ortstrohet, samt 
generellt sett väldefinierade och välbekant biotopkrav, gör att det verkligen är mödan värt att rikta 
insatser av landskapsvård på längre sikt mot större områden där fler än ett revir av den mindre 
hackspetten förekommer, samt mot enskilda, lite större objekt av speciellt hög klass. 

I detta kapitel presenterar jag närmare de sex regioner och fem enskilda områden där kommun och 
länsstyrelse på ett noggrant sätt bör uppmärksamma alla planerade åtgärder och exploateringar som 
på något sätt kan tänkas påverka artens miljöer på ett menligt sätt. Därtill gör jag här också en 
analys av biotopvårdande åtgärder som behövs i de enskilda objekten, samt i förekommande fall de 
typer av exploateringar som i en framtid kan vara tänkbara i de olika områdena. 

Värdetrakt nr I: Byckelsälven karta sidan 87

Här finner vi de tre områden som fått nummer 7, 8 och 9 i inventeringen. Det handlar om ett nära 
nog sammanhängande område av mycket värdefull strandskog som hittas längs en ca 4,5 kilometer 
lång sträcka av Byckelsälven, från Stora Böckelns utlopp till älvens slut i det lilla deltaområdet 
innan älven når ut i Borssjön. Stora delar av sträckningen ligger inom domänerna för Lindfors gård 
och i anslutning till Blombacka bruk. Det flackt belägna deltaområdet av denna älv har en optimal 
miljö för flera hackspettsarter och består av s k alluvial (periodvis översvämmad) aldominerad 
lövskog, som har ett stort värde i sig. Strandskogen längs nästan hela den ca 4,5 kilometer långa 
sträckningen är starkt lövdominerad och hyser generellt sett en hög andel död lövved. Även ur 
nationell synvinkel är Byckelsälven ett toppobjekt biotopmässigt sett för mindre hackspett, men 
exempelvis även för den vitryggiga hackspetten. 

Tänkbara hot: 1. Borttagande via röjning av skyddsvärd strandskog. Detta noterades på en plats 
inom inventeringsområde nr 8. 2. Igenväxning av gran. Inom alla tre inventeringsområdena (nr 7-9) 
har jag tidigare i denna rapport vid genomgången av respektive område  nämnt under ”behov av 
naturvårdande åtgärder” var behovet av granröjning är som störst. 3. Framtida exploatering. Känns 
inte i dagsläget som något överhängande hot, utifrån vad inventeraren såg under inventeringen, men 
detta är för undertecknad svårt i ett större perspektiv att uttala sig om. Vid alla typer av framtida 
exploateringar kring Byckelsälven bör man bevaka skyddsaspekterna för detta område.
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Konkreta åtgärder: 1. Inrätta ett naturreservat innefattande strandlövskogen längs hela den ca 4,5 
kilometer långa sträckningen av Byckelsälven, inte minst viktigt i själva deltadelen. Skriv in i 
skötselplanen att granplantor röjs med jämna mellanrum, samt att man emellanåt gallrar i de partier 
som domineras av tätt, ungt lövsly. 2. Informera markägarna i nämnda områden om de höga 
naturvärden som finns i Byckelsälvens strandlövskogar, så att all tänkbar hänsyn tas till dessa. 
Strandskogen ligger nästan uteslutande på icke brukad eller nyttjad mark. 

På kartan ovan ses det som i detta kapitel kallas Värdetrakt nr I: Byckelsälven och Värdetrakt nr II:  
Delar av Ölmans dalgång, samt enskilt värdeobjekt A. Östanåsån.

Värdetrakt nr II: Delar av Ölmans dalgång karta sidan 88

Längs Ölmans slingrande dalgång mellan Norra Ölmhult och stora landsvägen strax NV om 
Gummerud, hittar vi längs de ofta branta åbrinkarna och i ravinbottnarna en fuktig, gråalsdominerad 
skog som på många ställen hyser en stor andel död lövved längs den drygt nio kilometer långa 
sträckningen. Under inventeringen fick områdena längs denna sträcka numreringen 12-16. Naturen 
är här någorlunda homogen biotopmässigt sett och utgör en sällsynt god representant för 
skyddsvärd och mestadels tämligen renodlad alskog. Olika typer av skydd hittas redan längs denna 
långa sträcka av Ölman, men önskvärt vore om det gråalsrika området från Norra Ölmhult till strax 
NV om Gummerud i en snar framtid skyddas permanent på något sätt, eftersom det skulle skapa 
förutsättningar för en livskraftig stam med flera par av den mindre hackspetten inom ett sällsynt 
stort och sammanhängande område, med ideala miljöer. Ställvis hittas korvsjöar och mycket kraftig 
meandring i området vilket gett upphov till lövskogsrika fuktstråk i anslutning till ån. Detta är något 
att ta i beaktande vid bedömningen av området som helhet. 
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Tänkbara hot: 1. Igenväxning av gran. I den områdesvisa genomgång av åsträckningen som hittas 
tidigare i rapporten, påpekas upprepade gånger att detta är ett problem; granen beskuggar slutligen 
alskogen, som med tiden förintas, vilket successivt skapar en kraftigt grandominerad skog med ett 
mindre lövinslag. Gråalen har en jämförelsevis kort generationstid innan den börjar brytas ned på 
naturlig väg. 2. Ovälkommen röjning av lövskogen längs åbrinken. Vid inventeringen hittades sådan 
röjning, om än i mindre skala, inom inventeringsområdena 13B och 16. 

Konkreta åtgärder: 1. Röj bort igenväxande gran. Det är särskilt viktigt att det sker tämligen snart 
inom inventeringsområdena 12-13B samt längs delar av Ölmans sträckning inom område 16. 
2. Inrätta ett sammanhängande skydd av Ölmans dalgång mellan Norra Ölmhult och landsvägen 
strax NV om Gummerud. Här skulle en på riksnivå förnämlig representant för gråalsdominerad 
skog kunna skyddas, med tillhörande lämpliga skötselåtgärder för att vidmakthålla den. 3. 
Informera markägarna om det biologiska värdet av denna skog, så att inga oönskade avverkningar 
eller röjningar sker inom för mindre hackspetten viktiga delområden.

På kartan ovan syns det som här kallas Värdetrakt nr III: Nedre Alstersälven med Välsviken och  
Kaplansholmen, Värdetrakt nr IV: Klarälvsdeltat, Värdetrakt nr V: Klarälven, Skåre samt  
Värdetrakt nr VI Norsälven. Därtill återfinns Enskilt värdeobjekt B: Niklasdal, Enskilt värdeobjekt  
C: Stora Vänsberg samt Enskilt värdeobjekt D: Bråte.
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Värdetrakt nr III: Nedre Alstersälven med Välsviktjärnet och Kaplansholmen, karta sidan 88

Längs den cirka två kilometer långa sträckningen av Alstersälven innan utloppet i Vänern, hittas för 
den mindre hackspetten mycket lämpliga miljöer, helt dominerade av lövskog innehållande en stor 
andel död lövved. Detta område tillsammans med lövskogen på Kaplansholmen och 
Välsvikstjärnets lövträdsrika omgivningar, bildar ett sammanhängande område där flera par mindre 
hackspett hittas på en begränsad yta och där förutsättningarna för att de ska kunna leva kvar för lång 
tid framöver är de bästa. Här hittar vi bland annat ett av Värmlands mer besökta turistmål: Gustaf 
Frödings födelseplats, herrgården i Alster med tillhörande park, som sköts på ett för hackspettar 
idealiskt sätt. Välsviktjärnet är en vassrik Vänervik med i väster en strandlövskog som är idealisk 
för den mindre hackspetten. Kaplansholmen är en avskuren ö i Klarälvens vittförgrenade 
deltaområde, som hittas precis söder om Välsvikens strandskogar. Det som här benämns 
”Värdetrakt III” är till sina biotoper ett mycket heterogent område, med vitt skilda förutsättningar 
och skyddsbehov.  

Tänkbara hot: 1. Exploatering i form av bebyggelse/expanderande industriområden. Här kring 
Karlstads östra förorter finns idag redan exempelvis en återvinningsanläggning som ligger i kant 
mot mindre hackspettsreviret 65. Välsviken. Ett stängsel bildar gräns mellan de båda. Det är i första 
hand kring detta revir som exploateringshotet känns påtagligt. Planerare på Karlstads kommun och 
länsstyrelsen i Värmland bör bevaka en fortsatt förekomst av en sank strandlövskog i detta område. 
2. Ny skötselplan för herrgårdsparken i Alster. Vid inventeringstillfället uppvisade parken en skötsel 
som synes vara närmast idealisk ur hackspettsynvinkel. 3. Igenväxning av gran/tall. 4. Expansion av 
ridskolan vid område 67. Alster, Bråtebäcken. Precis söder om hästanläggningen ligger några av de 
mest värdefulla delområdena i nämnda revir, där arten bevisligen funnits i flera års tid. 

Konkreta åtgärder: 1. Bevaka mindre hackspettens intresse i initialskedet av varje typ av 
exploatering som kan tänkas ske inom ytan för de inventeringsområden som här har nummer 65-68. 
Gäller i första hand område 65, men även nr 67. 2. Så länge herrgårdsparken vid Alster med 
omgivande lövskogar längs Alstersån har det lite vildvuxna utseende vi ser idag, råder här ypperliga 
förutsättningar för mindre hackspettens fortlevnad. Nästan alla typer av ”städande” åtgärder i detta 
lövskogsdominerande område är till men för arten, varför sådan ”landskapsvård” absolut bör 
undvikas. 3. Inom hackspettsrevir nr 67. Alster, Bråtebäcken hittas en misslyckad tallplantering där 
lövinslaget röjts bort, främst i gången tid. Gör nu tvärt om: Röj bort tallarna och låt lövträden spira! 
Vissa delar av mindre hackspettsrevir 65. Välsviken behöver inom en ganska snar framtid röjas fritt 
från gran för att inte förlora sina kvaliteter. 4. Bevaka mindre hackspettens intressen vid varje form 
av ytmässig expansion av ridskolans domäner inom mindre hackspettsrevir nr 67! 

Värdetrakt nr IV: Klarälvsdeltat karta sidan 88

Klarälvsdeltat, med sina många förgreningar, lövsumpskogar och sanka omgivningar utgör ett av 
landets mest skyddsvärda områden för de hackspettar som älskar äldre lövskogar med ett högt 
inslag av grå- och klibbal. I Naturvårdsverkets skrift ”Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett 2017-
2021”, som publicerades 3 juli 2017,  har Klarälvens deltaområde utsetts till en av fem svenska 
fokustrakter för vitryggen. Detta innebär: ”Inom en fokustrakt ska samverkan ske mellan 
myndigheter, markägare, ideell naturvård och övriga aktörer med målet att långsiktigt återetablera 
ett antal par vitryggig hackspett.” Större delen av Klarälvsdeltat är Natura 2000-område och 
reservatsbildning pågår inom området när detta skrivs. I denna inventering ingår fem områden (de 
inventerade områdena 58-62) inom Klarälvsdeltat. Alla hyser de mindre hackspett 2017, även om 
arten inte återfanns i samband med inventeringen inom område 58. Dingelsundet, men där fynd 
hittas från våren 2017 i Artportalen.
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Tänkbara hot: 1. Exploatering av olika slag. Delar av värdetrakt IV ligger mycket nära utkanterna 
av Karlstads stad. Här kan man alltså tänka sig många former av exploateringar. I värsta fall kan de 
komma på tal även inom delar som idag är naturreservat eller är skyddade på annat sätt, vilket 
exempel från andra håll i landet visat vid större infrastruktursatsningar. 2. Expansion av 
golfbaneområdet vid de södra delarna av mindre hackspettsreviret i område 60. Jakobsberg. 3. 
Igenväxning av gran. Inom alla inventeringsområden (nr 58-62) anser jag behovet vara litet idag. 

Konkreta åtgärder: 1. Att Klarälvsdeltat uppklassats som ett av fem svenska fokusområden för 
vitryggig hackspett borde rent teoretiskt borga för att länsstyrelsen och Projekt vitryggig hackspett 
följer alla exploateringsärenden som kan beröra området extra noga. Dock händer det dess värre att 
ärenden hamnar ”mellan stolarna”, där till slut ingen har tagit ansvar för något som skett, men inte 
borde ha gjort det. Där har Karlstads kommun en viktig uppgift att fylla i detta riksintressanta 
område för hackspettar! 2. På vissa håll i landet (t ex i Falsterbo) har vi sett hur en golfbana 
successivt trängt sig allt längre utanför sitt ursprungliga område och inkräktat på skyddsvärd natur. 
Här bör kommunen hålla koll på att så inte sker. Det gäller som sagt främst vid de södra delarna av 
mindre hackspettsreviret i område nr 60. Jakobsberg. 3. Behovet av granröjning är idag inte 
speciellt stort i något av de områden som ingår i Värdetrakt IV, men det kan ändras på ett fåtal år! 
En kommunekolog eller liknande borde inspektera inventeringsområdena 58-62 ungefär vartannat 
år för att se till så att granen inte börjar spira ohämmat. 

Värdetrakt nr V: Klarälven, Skåre karta sidan 88

Ungefär fem kilometer norr om Klarälvens deltaområde, hittas vid Skåre samhälle en sträckning av 
älven där strandskogarna och de närmaste omgivningar är osedvanligt rika på gråal. Här har 
ovanligare hackspettar i långa tider haft ett hemvist – den mindre hackspetten har det alltjämt på 
flera håll. Vi finner här inventeringsområdena 31. Bohagen, 32. Alhaget, 33. Almarsholmen, 34. SV 
Almarsholmen, samt det här inte inventerade området Rustad strandskog, som är en mångårig lokal 
för mindre hackspett, med en väl utvecklad gråalskog. I varken nr 33 eller 34 hittades någon mindre 
hackspett vid denna inventering, men i nr 33 sågs arten likväl våren 2017 enligt fynd i Artportalen. 
Område nr 34 uppvisar en biotop som gör det lämpligt att inta för denna spett i en framtid. 

Tänkbara hot: 1. Igenväxning av gran. Inom inventeringsområdena 31 och 32 är röjningsbehovet i 
dag måttligt, medan det inom område 33 är minst sagt akut. Här håller granen helt på att ta över och 
gråalen lever här numer på lånad tid. 2. Exploateringshot. Den absoluta närheten till Skåre samhålle 
gör att åtminstone de inventeringsområden som är närmast belägna (främst nr 32 och 34) ligger i 
farozonen. 3. Röjning av för mindre hackspetten värdefull skog. I södra åkerkanten av område 31. 
Bohagen hittas flera mycket grova lövträd som fällts. 

Konkreta åtgärder: 1. Röjning av gran. Blir det över huvud taget tal om att man från kommunens 
eller länsstyrelsens sida ska satsa på granröjning i värdefulla hackspettsområden, är ett totalt 
borttagande av granen från område nr 33. Almarsholmen ett av de områden som bör prioriteras 
absolut högst. På denna ö är gråalsinslaget mer eller mindre förintat inom ett decennium om inget 
snarast görs! Se även över granröjningsbehovet i område nr 31 och 32 med ett par års mellanrum! 
2. Exploateringshot inom värdetrakt V skulle exempelvis kunna infatta nya vägleder. I allt som rör 
någon typ av exploatering kring Skåres östra utkanter och vid Klarälvens lopp där ikring, bör 
kommunens ansvariga hålla ögonen öppna för att de för mindre hackspetten värdefulla områdena 
skyddas från dylikt. 3. Informera markägaren/markägarna kring område 31 att här finns ett viktigt 
område att bevara för inte minst den mindre hackspetten. Inte sällan är det okunnighet om 
förekomst av skyddsvärda arter som får en markägare att ge sig in och röja bort grå- och klibbal. 
Undertecknad har själv goda erfarenheter av hur en vänligt genomförd och sakligt korrekt 
upplysning om gråalens värde för vitryggig och mindre hackspett fått tre olika markägare att genast 
upphöra med röjningar av detta trädslag som påbörjats på känsliga lokaler. 90.



Alhaget, älvnära gråalskog strax öster om Skåre, där mindre hackspetten trivs.

Värdetrakt nr VI: Norsälven karta sidan 88

Kring Norsälvens lopp vid Vålberg hittas flera områden där gråalskogen fått växa sig tät och där lite 
äldre bestånd med gott om död ved hittas. På flera håll är här även den för mindre hackspetten 
viktiga klibbalen företrädd i större bestånd. Vi finner här tre inventeringsområden som är speciellt 
värdefulla för nämnda hackspett: 24. Lärkängen, 26. Älvenäsparken samt 27. Vålberg, 
vårdcentralen (som dock ligger några hundra meter från själva älvfåran, men med sina bäckraviner 
är en del av samma vattensystem). Alla tre ligger helt tätortsnära med allt vad det innebär av 
exploateringshot och önskan från de boende att röja ”skräpskog” vid stränder för att kunna se älven.

Tänkbara hot: 1. Överdrivet nitiskt borttagande av lövskog vid vatten. På många håll där 
strandlövskog växer helt tätortsnära finns samma risk för att den ska försvinna: Ett tryck från de 
boende att få fri utsikt över vattnet. Om så bara ett enda träd blåser ner över en cykelväg: 
omfattande röjning som följd. En önskan om att populära motionsstråk inte ska kantas av täta 
lövsnår där förövare kan gömma sig. 2. Exploateringar av många olika slag. 3. Igenväxning av gran.

Konkreta åtgärder: 1. Alltför ofta tar husägarna saken i egna händer och gör successiva, men 
otillåtna gallringar på annans mark för att få bättre utsikt. Här har kommunen ett ansvar om man 
börjar märka att så sker. Ge de viktigaste områdena permanent skydd (exempelvis alförekomsterna 
intill Norsälven i område 24 och 27). Sätt upp informationstavlor och berätta om strandalskogens 
värde för hackspettarna. 2. Bevaka så att nämnda strandalskogar inte röjs för att bli t ex industriella 
upplagsplatser eller båtupplag. 3. Både i inventeringsområde 24 och 27 finns aldominerade områden 
där granen håller på att ta över (se tidigare presentation av respektive område). Röj! 91.



Enskilt värdeobjekt A: Östanåsån karta sidan 87

Längs hela den cirka två kilometer långa sträckningen av Östanåsån, men ställvis även på flera 
hundra meters avstånd från ån, hittar vi drygt 80 hektar av helt idealisk skog för de flesta 
hackspettar. Detta är uppmärksammat av naturvårdande instanser, på så vis att biotopskydd 
upprättats och naturvårdsavtal skrivits för delar av detta område, men mer av permanent skydd 
skulle behövas, så att dessa utbredda lövskogar inte röjs eller på annat vis förlorar sina mycket höga 
naturvärden. Området upplevs på alla sätt som en bruksmiljö och man kan föreställa sig att i en 
framtid skulle här kunna tänkas bli någon form av kulturreservat, men innan så sker bör alla de för 
hackspettarna viktiga områdena få ett permanent skydd. Detta, skulle jag vilja påstå, är ett av ytterst 
få områden i vårt land där samtliga av landets förekommande hackspettsarter skulle kunna trivas 
inom en ganska begränsad yta, med viss reservation för den tretåiga hackspetten. Lövskogarna i 
området har en ålders- och trädslagsmässigt mycket varierad struktur som är sällsynt rik. 
Länsstyrelsen bör ta ett helhetsgrepp om detta objekt och ge området det skydd som det förtjänar. 
Gå systematiskt igenom bestånd för bestånd i området och dess närhet och avsätt tillräckligt med 
yta av attraktiv och varierad ren lövskog för att skapa ett område för vitryggig hackspett (minst 100 
hektar lövskog, med stora andel död lövved). Avgränsa därtill i en utkant av området ett parti som är 
rikt på äldre granskog och ni ska se att till och med den tretåiga hackspetten hittar dit!

Kring Östanåsån hittas en bruksmiljö av klassiskt snitt, där för hackspettar sällsynt varierade och  
rika lövskogar breder ut sig.

92.



Enskilt värdeobjekt B: Niklasdal karta sidan 87

Detta inventeringsområde, 74. Niklasdal, liknar på ett positivt sätt inget av de övriga 
inventeringsområdena: Ett stycke vildvuxen blandskog där grova lövträd av flera slag helt 
dominerar. Området är skyddat, men på ett mycket oroväckande sätt håller granen på att börja ta 
över. Med all säkerhet är det områdets mycket speciella och för hackspettarna synnerligen lockande 
lövskogsmiljöer som gjort att det en gång skyddats. Ett av de viktigaste beskeden att ge efter denna 
inventering är att röjningsbehovet av gran är här högst akut – annars kommer områdets alla grova 
lövträd att tyna bort i mörka granars skugga inom en snar framtid. Reservatet bör med fördel utökas 
något, och även omfatta några av de omgivande lövträdsdominerade miljöerna för att få en ännu 
större variation. Förutom ett par mindre hackspett noterades här under mitt besök både en 
trummande spillkråkehanne, ett par gröngöling och ett spelflygande skogsduvepar. 

Enskilt värdeobjekt C: Stora Vänsberg karta sidan 88

En eller annan som är insatt i hackspettsmiljöer inom Karlstads kommun kanske ställer sig frågande 
till att lyfta fram detta objekt som ett särskilt skyddsvärt område för denna artgrupp. Jag kan dock 
hitta några särskilda skäl till varför så är fallet. För det första är detta en mycket god representant 
för en småskuren och svunnen hagmarksmiljö där grövre lövträd lämnats som vårdträd, bland vilka 
djur går och betar. För det andra har området stora skönhetsvärden, som vårdats och bör så fortsätta 
att ske. För det tredje hittar vi här lövträdsrika omgivningar av varierat slag, som utgör ett perfekt 
komplement till hagmarkens sparade lövträd. En mer noggrann genomgång än den som skedde vid 
min inventering, skulle troligen leda till att man finner ytterligare lövträdsmiljöer i omgivningarna 
att vårda på ett för hackspettar och betande djur fördelaktigt sätt. Här skulle med små grepp kunna 
skapas ett stadsnära natur- och kulturområde av hög klass!

Beteshage sydost om Bråte herrgård, där björk men även asp fått växa till sig. Vill man gynna  
områdets hackspettar, är det hög tid att granen i detta område röjs bort!
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Enskilt värdeobjekt D: Bråte karta sidan 88

Bråte herrgård står och förfaller och i takt med det blir den på ädla lövträd rika herrgårdsparken allt 
mer vildvuxen. För hackspettarna är detta dock enbart av godo! Alldeles intill husknuten såg jag en 
födosökande spillkråka! Lägg till detta att man i omgivningarna finner en mycket sank strandskog 
över stora arealer där klibbal och björk dominerar samt en betesmiljö i områdets södra del, där 
grova björkar står rikligt i hästhagen. Här är lätt att få ihop drygt 50 hektar av högklassig lövskog 
för hackspettar av flera arter! Dock krävs några mindre insatser av naturvårdsåtgärder för att 
området ska nå full potential: Inte minst bör man snarast röja bort granen helt och hållet inom 
skogsbetesområdet i den södra delen, så att de grova björkarna där får mer ljus och livsutrymme! 
Biotopvårdande åtgärder och uppföjningar av hackspettsförekomsten rekommenderas varmt i detta 
område! Detta över en sannolikt större yta än den som jag ringat in på kartan som återfinns på sidan 
56 i denna rapport. Behovet av en övergripande naturvårdsplan är stort för dessa spännande 
hackspettsmarker! 

Enskilt värdeobjekt E: Norsälven, Edsvalla karta sidan 88

I strandskogarna inom inventeringsområde nr 20. Norsälven, Edsvalla, hittar vi lövdominerade och 
därtill mycket lämpliga miljöer för hackspettar, inte minst den mindre. De strandnära skogarna är av 
mycket varierande karaktär: Ädla lövträd i ganska vildvuxen miljö, grövre björkar i beteshage, samt 
ruderatskogar med gråal intill det gamla industriområdet i den nordvästra delen. Här finns ett drygt 
hundra hektar stort, någorlunda sammanhängande och mycket attraktivt lövskogsdominerat område 
för hackspettar och skogsduva! I detta ingår då även de inbjudande hagmarkerna vid Trossnäs 
(inventeringsområde 21). Enbart i dessa hagmarker sågs fyra spelflygande par skogsduva under 
inventeringen och mängder av födosöksspår efter spillkråka. Idag är små partier av strandskogen i 
områdets nordvästra del införlivade i biotopskydd. Ett större skydd bör ses över för att detta ska 
kunna förbli ett område för minst två mindre hackspettsrevir. Här finns mycket hög potential för 
vitryggig! Granröjning bör ske snart, främst i strandlövskogen kring industriområdet i nordväst. 

Hagmarksmiljö med häckande spillkråka och skogsduva i område 20. Norsälven, Edsvalla.        
94.



SAMMANFATTNING

Karlstads kommun har en av landets tätaste förekomster av mindre hackspett; åtminstone 50 kända 
revir från de senaste åren, om man slår ihop de 39 reviren som lokaliserades under denna 
inventering med de som kan hittas i Artportalen för åren 2012-2017. Säkerligen finns ännu flera 
okända förekomster att hitta, främst vid något av de rinnande vattendragen inom kommunen. Med 
detta följer även ett starkt behov av skydd, av biotopvårdande åtgärder samt hänsyn vid olika typer 
av exploatering för att vidmakthålla den starka populationen.

Undertecknad föreslår att biotopvården främst riktas mot sex större områden, jag har kallat dem 
värdetrakter, väl spridda inom kommunen (se föregående kapitel), där biotoperna är som mest 
lämpliga över större ytor och där livskraftiga stammar av den mindre hackspetten kan bestå. 
Biotopvård och uppföljning bör fokuseras mot dessa områden, där det främst är strandalskog som är 
av högt värde i detta fallet. Alla de sex utvalda värdeområdena ligger vid rinnande vattendrag.

Utöver dessa sex värdetrakter har jag i denna rapport utpekat fem enskilda inventeringsområden (se 
föregående kapitel), som ligger lite mer isolerat från andra lämpliga mindre hackspettsområden, där 
behovet av biotopvård och uppföljning är som störst. Vi hittar på flera håll bland dem biotopskydd 
och upprättade markägaravtal för att bevara hackspettsmiljöerna, men ett permanent skydd över 
större arealer i dessa fem områden vore synnerligen önskvärt. Främst gäller det Inventeringsområde 
1. Östanåsån, som hyser en hackspettsmiljö som rent biotopmässigt är av högsta nationella klass. 

Skyddar man den mindre hackspettens miljöer är det inte bara denna art som får glädje därav, utan 
även andra hackspettsarter, inte minst den akut hotade vitryggiga hackspetten, som alltjämt häckar i 
Värmland, samt flera andra organismgrupper som är knutna till fuktigt belägna skogspartier av 
främst grå- och klibbal.

Miljöer som avsätts som naturreservat för främst grå- och klibbalsbundna fågelarter som mindre 
hackspett, behöver en väl utarbetad skötselplan. I denna måste ingå en översyn med jämna 
mellanrum för att på så vis kunna få bukt med och röja bort de spirande granplantor som inom 
loppet av ett decennium kan slå ut stora delar av alarna via i första hand beskuggningseffekter. 
Främst gråalen är ett pionjärträdslag som initialt beskogar områden som tillåts växa igen i fuktig 
miljö (Rytter, L. m fl. 2000). Vid naturlig succession tar sedan granen stegvis över, en process som 
fortlöper om inga ingrepp görs, till dess att man inom ett sekel får en helt grandominerad skog, med 
ett mindre antal lövträd. Förloppet blir inte lika dramatiskt i riktigt fuktiga miljöer, där gråalen kan 
dominera över mycket lång tid (Mc Veen, D. N. 1956). 

För att skydda många av de här viktiga grå- och klibbalsförekomsterna måste man därför röja bort 
gran, ungefär vart femte-tionde år, beroende på markbeskaffenhet, bland annat. I denna inventering 
har jag hittat två objekt där röjningsbehovet av gran är akut: Inventeringsområde 33. Almarsholmen 
och 74. Niklasdal. Därefter bör granröjning prioriteras främst inom områdena 12. Göranstorp-S 
Ölmhult, 50. Sörviken, Åsundaön, 55. Bråte, 56. Torsviken och 67. Alster, Bråtebäcken, som alla 
hyser mindre hackspett 2017, men där arten lätt kan försvinna om inte åtgärder snart sker.

Inte minst på grund av alens korta livstid, har trädslaget i lång tid betraktats av många markägare 
som ”skräpved”, som inte är användbart till mycket annat än som bränsle när man röker fisk! Därav 
har gråal och klibbal närmast reflexmässigt röjts bort i jordbruksmarkernas kantzoner. Rinnande 
vattendrag där fritidsfiske är populärt har även varit särskilt utsatta för sådan ”städning” av 
strandmiljön. Gamla båtlänningar och rastplatser som inte använts på årtionden längs våra rinnande 
vattendrag har på många håll rensats från grå- och klibbal. Det som behövs är omfattande 
information och en långsiktig attitydförändring av inställningen till grå- och klibbal för att på sikt 
säkra framtiden för dessa miljöers mest utmärkande fågelart: Den mindre hackspetten!                95.
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DAGBOK FRÅN INVENTERING AV MINDRE HACKSPETT I KARLSTADS 
KOMMUN VÅREN 2017

Onsdag 12 april

Tid: 06:05-11:45.

Väder: +3, mulet, lätt regn, god sikt, NO 1-2 m/s (06:05). +5, mulet, god sikt, NO 1-2 m/s (11:45).

Besökta lokaler: 68. Alsters herrgård, 72. Fiskartorpet, 73. Grän, 67. Alster, Bråtebäcken samt 66. 
Alstersnäset, i nämnd ordning.

Funna mindre hackspettar: 68. Alsters herrgård 1 par samt 67. Alster, Bråtebäcken 1 par.

Övriga funna hackspettar: Gröngöling: En hanne + 2 ex. Spillkråka: 1 ex. Större hackspett: 3 par 
+ 1 hona.

Generell hackspettsaktivitet: God. Flera individer lät spontant, utan att behöva lockas igång. Det 
lätta regnet hindrade dem inte från att vara på alerten. Paret vid Alsters herrgård lockades igång, 
medan paret vid Bråtebäcken trummade spontant.

Fynd av övriga intressanta fågelarter: Lokal nr 68: Forsärla, 1 par i Alstersån, samt stenknäck 2 
par. Lokal nr 72: Stjärtmes 1 par. 

Torsdag 13 april

Tid: 05:50-12:00.

Väder: +2, mulet, god sikt, O 2 m/s (05:50). +4, relativt mulet, god sikt, O 2-3 m/s (12:00).

Besökta lokaler: 35. Ilandatjärn, 33. Almarsholmen, 31. Bohagen, 34. SV Almarsholmen, 32. 
Alhaget samt 29. Södra Hyn, i nämnd ordning.

Funna mindre hackspettar: 35. Ilandatjärn 1 par, 31. Bohagen 1 par, 32. Alhaget 1 hanne samt 29. 
Södra Hyn 1 hanne.

Övriga funna hackspettar: Gröngöling: 1 ex. Större hackspett: 2 hannar + 6 ex.

Generell hackspettsaktivitet: Relativt god. Samtliga mindre hackspettar denna dag lockades fram. 
De större hackspettarna var dock bra igång. Kanske dämpades aktiviteten något p g a det 
annalkande djupa lågtrycket; känt är ju att fåglar ofta känner av kommande, skarpa 
tryckförändringar flera timmar innan ovädren drar in.

Fynd av övriga intressanta fågelarter: Lokal nr 31: Stenknäck 1 par. Lokal nr 29: Rördrom 1 ex 
tutande, tornfalk 1 par som flyttat in i holk som satt uppspikad på elstolpe inte långt från 
fågeltornet. 

Fredag 14 april

Inställda inventeringar p g a ymnigt snöfall, vilket höll på oavbrutet från sena torsdagskvällen t o m 
kl 17:30 om fredagen. Ca 10 cm nysnö föll under dygnet.
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Lördag 15 april

Tid: 05:50-12:50.

Väder: Marken heltäckt av nysnö. -9, klart, god sikt, stiltje (05:50). +3, sol, stackmoln, god sikt, 
ONO 3 m/s (12:50).

Besökta lokaler: 36. Gravamossen, 37. Ilanda-Tuggelite, 40. Bryngfjorden, 39. Bockåsen, 38. Stora 
Vänsberg samt 30. Norra Grava, i nämnd ordning.

Funna mindre hackspettar: 37. Ilanda-Tuggelite 1 hanne samt 38. Stora Vänsberg 1 hona. 

Övriga funna hackspettar: Gröngöling: 3 ex. Större hackspett: 2 honor + 5 ex.

Generell hackspettsaktivitet: Obefintlig i den kalla morgonen t o m kl 07. Därefter riktigt bra 
aktivitet! Hannen på lokal nr 37 ropade och trummade spontant, honan på lokal 38 lockades igång.

Fynd av övriga intressanta fågelarter: Lokal nr 37: Stenknäck 1 par. Lokal nr 40: Ringtrast 1 
rastande hanne. Lokal nr 38: Sidensvans 9 rastande ex. 

Söndag 16 april

Tid: 05:50-10:40.

Väder: -2, mulet, god sikt, stiltje (05:50). +3, något uppklarnande, god sikt, NO 2 m/s (10:40).

Besökta lokaler: 57. Randviken, 28. Hökberget, 27. Vålberg, vårdcentralen, 23. Vålbergsskogen, 
24. Lärkängen, 25. Älvenäs samt 26. Älvenäsparken, i nämnd ordning.

Funna mindre hackspettar: 57. Randviken 1 hanne, 24. Lärkängen 1 hona och 26. Älvenäsparken 
1 par.

Övriga funna hackspettar: Gröngöling: 1 ex. Större hackspett: 1 par, 1 hona + 4 ex.

Generell hackspettsaktivitet: Tillfälligt sämre när några snöbyar drog in under tidigare delen av 
morgonen. Innan och därefter bättre. Alla mindre hackspettar igånglockade denna morgon.

Fynd av övriga intressanta fågelarter: Lokal nr 57: Stjärtmes 1 par. Lokal nr 27: Forsärla 1 hanne 
i bäcken nära vårdcentralen. Lokal nr 24: Stenknäck 2 par. 

Måndag 17 april

Tid: 05:50-12:20.

Väder: -3, klart, god sikt, NO 3 m/s (05:50). +3, sol, stackmoln, god sikt, NO 5 m/s (12:20).

Besökta lokaler: 43. Överstebostället, 42. Fårholmen-Borgmästarholmen, 41. Videholmen, 44. 
Gubbholmen, 65. Välsviken, 47. Steffensminne, 46. Steffensminne SO och 45. Alstern SO i nämnd 
ordning.

Funna mindre hackspettar: 41. Videholmen/42. Fårholmen-Borgmästarholmen: 1 hanne (samma 
ex på båda lokalerna) samt 65. Välsviken 1 par. 97.



Övriga funna hackspettar: Gröngöling: 1 ex. Större hackspett: 5 par, 1 hanne, 1 hona samt 1 ex.

Generell hackspettsaktivitet: Relativt god hela morgonen. Samtliga mindre hackspettar dock 
igånglockade denna morgon.

Fynd av övriga intressanta fågelarter: Lokal nr 43: Stenknäck 1 par. Lokal nr 65: Rördrom 1 
tutande i vikens västra vassar, en adult havsörn drog lågt jagande över viken, samt stenknäck 1 par i 
S delen. 

Tisdag 18 april

Tid: 05:40-12:15.

Väder: -3, klart, god sikt, NO 1-2 m/s (05:40). +4, sol, stackmoln, god sikt, NNO 4-5 m/s (12:15).

Besökta lokaler: 58. Dingelsundet, 59. Knappstadviken och 61. Mariebergs strandängar, i nämnd 
ordning.

Funna mindre hackspettar: 59. Knappstadviken: 1 hona strax N om Löten samt 1 par södra 
strandskogen. 60. Jakobsberg: 1 hanne.

Övriga funna hackspettar: Större hackspett: 1 par, 2 hannar samt 4 ex.

Generell hackspettsaktivitet: Relativt låg. Samtliga mindre hackspettar lockades igång, vilket 
även gäller alla större hackspettar, utom två.

Fynd av övriga intressanta fågelarter: Kungsfiskare 1 ex förbiflygande Dingelsundsådran, årta en 
hanne vid stora fågeltornet, Knappstadviken, där det även tutade en rördrom.

Onsdag 19 april

Tid: 05:45-11:25.

Väder: -2, sol, god sikt, stiltje (05:45). +7, sol, stackmoln, god sikt, SSO 3-4 m/s (11:25).

Besökta lokaler: 60. Jakobsberg, 62. Tuvan-Suttern, 63. Gerholmen och 64. Kaplansholmen, i 
nämnd ordning.

Funna mindre hackspettar: 61. Mariebergs strandängar: 1 hanne (samma ex som 18.4, vid 
Jakobsbergsbron). 62. Tuvan-Suttern: 1 hanne. 64. Kaplansholmen: 1 ex.

Övriga funna hackspettar: Göktyta: 1 ex. Gröngöling: 1 hanne. Större hackspett: 3 par +1 hanne.

Generell hackspettsaktivitet: God. Två av tre mindre hackspettar trummade spontant. 
Gröngölingen, göktytan och de större var verkligen vårystra i det lite mildare vädret.

Torsdag 20 april

Tid: 05:45-11:15

Väder: +3, relativt mulet, god sikt, V 5 m/s (05:45). + 5, relativt mulet, god sikt, V 5-6 m/s (11:15).
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Besökta lokaler: 76. Björkvik,77. Hultsberg, 74. Niklasdal och 75. Lindarna-Lervik, i nämnd 
ordning.

Funna mindre hackspettar: 74. Niklasdal: 1 par. 75. Lindarna-Lervik: 1 hona. 

Övriga funna hackspettar: Gröngöling: 1 par + 3 ex. Spillkråka: 1 hanne. Större hackspett: 5 par.

Funna skogsduvor: 74: Niklasdal: 1 par. 75. Lindarna-Lervik: 1 par. 76. Björkvik: 1 par. 

Generell hackspettsaktivitet: Relativt god. De tre mindre hackspettarna framlockade, men övriga 
hackspettar lät spontant. 

Fynd av övriga intressanta fågelarter: Stenknäck: 1 par Björkvik, samt 1 par Lerviken-Lindarna.

Onsdag 26 april

Tid: 05:50-12:55.

Väder: -1, sol, god sikt, NV 3-4 m/s (05:50). +7, stackmoln, sakta mulnande, god sikt, NV 4-5 m/s 
(12:55).

Besökta lokaler: 9. Byckelsälven, Lindfors, 8. Byckelsälven, Blombacka, 7. Byckelsälvens delta, 
5. Prostgårdsälven, mynningen, 6. NR Nedre Prostgårdsälven och 4. S Rådom, i nämnd ordning.

Funna mindre hackspettar: 8. Byckelsälvens delta: 1 hanne. 9. Byckelsälven, Lindfors: 1 par.

Övriga funna hackspettar: Gråspett: 1 hanne. Gröngöling: 1 par, 1 ex och 1 hanne. Spillkråka: 1 
hanne. Större hackspett: 4 par, 6 ex + 1 hanne.

Funna skogsduvor: 4. S Rådom: 1 par.

Generell hackspettsaktivitet: God! De flesta lät spontant och behövde ej lockas igång.

Fynd av övriga intressanta fågelarter: Stjärtmes 1 par Byckelsälvens deltaområde. Stenknäck: 1 
par Byckelsälven, Lindfors samt 1 ex Byckelsälven, Blombacka.

Torsdag 27 april

Tid: 05:55-12:05.

Väder: -5, klart, god sikt, stiltje (05:55). +7, relativt mulet, god sikt, växlande vind 1-2 m/s (12:05).

Besökta lokaler: 1. Östanåsån, 2. Lersjön, 3. Tidafors, 4. Björketorp, i nämnd ordning.

Funna mindre hackspettar: 1. Östanåsån: 1 hanne + 1 ex. 2. Lersjön: 1 ex. 

Övriga funna hackspettar: Gröngöling: 1 par. Spillkråka: 1 hona + 1 hanne. Större hackspett: 2 
par + 5 ex.

Funna skogsduvor: 3. Tidafors: 1 ex. 4. Björketorp: 1 ex.

Generell hackspettsaktivitet: God! De flesta lät spontant och behövde ej lockas igång. 99.



Fynd av övriga intressanta fågelarter: Östanåsån: Forsärla 1 par, stenknäck 1 par, stjärtmes 1 par. 
Storlom: 1 par Lersjön samt 2 par i Acksjöviken.

Fredag 28 april

Tid: 05:50-08:35.

Väder: +1, relativt klart, slöjmoln, god sikt, O 5-6 m/s (05:50). +5, relativt klart, slöjmoln, god sikt, 
O 7-8 m/s (08:35). Kort inventeringsdag p g a tilltagande vind.

Besökta lokaler: Ett andra besök på 44. Gubbholmen och 63. Gerholmen, i nämnd ordning. 

Funna mindre hackspettar: En hanne lockades fram på östra delarna av Gubbholmen.

Övriga funna hackspettar: En större hackspett vardera på Gubbholmen och Gerholmen. På den 
sistnämnda lokalen tytade göktytan på i samma träd som 19 april!

Generell hackspettsaktivitet: Låg... 

Lördag 29 april

Tid: 05:45-12:35.

Väder: -1, sol, god sikt, NO 4-5 m/s (05:45). +9, sol, stackmoln, god sikt, ONO 6-7 m/s (12:35).

Besökta lokaler: 10. Nygårdskällan. 11. Gräsås. 12. Göranstorp – S Ölmhult. 13A. Linddalen i 
nämnd ordning. 

Funnen mindre hackspett: 12. Göranstorp – S Ölmhult: 1 hona framlockad – helt tyst.

Övriga funna hackspettar: Gröngöling: 1 ex. Större hackspett: 1 par + 3 ex.

Generell hackspettsaktivitet: Måttlig. Borde denna dag noterat fler spettar i fina miljöer för dem.

Fynd av andra intressanta fågelarter: Forsärla 1 par i Ölman, Nygårdskällan. Stjärtmes 1 par 
bobyggande i grov björk, Linddalen. Ormvråk 1 ex varnade kraftigt för bo, Gräsås.

Söndag 30 april

Tid: 05:40-12:50.

Väder: -3, sol, en del slöjmoln, god sikt, stiltje (05:40). +8, sol, molnfritt, god sikt, SV 3-4 m/s 
(12:50).

Besökta lokaler: 13B. Linddalen. 14. Karforsen. 15. Backa. 16. Buxerud, i nämnd ordning.

Funna mindre hackspettar: 14. Karforsen: 1 par som lät spontant. 16. Buxerud: 1 par som lät 
spontant + 1 hanne som ropade flitigt och spontant.

Övriga funna hackspettar: Spillkråka: 1 hanne. Gröngöling: 1 ex. Större hackspett: 1 par + 5 ex.
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Generell hackspettsaktivitet: God! De flesta spettarna lät spontant. De mindre var sällsynt ivriga!

Fynd av andra intressanta fågelarter: Forsärla: 1 par Karfors, 2 par Backa och 2 par Buxerud – 
alla längs Ölman. Stjärtmes: 1 par Linddalen (södra delen). Storspov: 1 par på fält i Buxerud.

Genom den fuktigt belägna klibbalskogen i inventeringsområde 70. Jäverön, Fantviken löper tack  
och lov en spång att gå på för besökaren.

Måndag 1 maj

Tid: 05:25-12:10.

Väder: -3, molnfritt, sol, god sikt, stiltje (05:25). +13, sol, molnfritt, god sikt, SV 2-3 m/s (12:10).

Besökta lokaler: Återbesök vid 43. Överstebostället och 34. SV Almarsholmen. Första besöket: 17. 
Gummerud. 69. Jäverön, Vängåvan. 70. Jäverön, Fantviken. 71. Jäverön, Sundet i nämnd ordning.

Funna mindre hackspettar: 69. Jäverön, Vängåvan: 1 hanne. 71. Jäverön, Sundet: 1 hanne.

Övriga funna hackspettar: Spillkråka: 1 par, 1 hanne + 1 ex. Gröngöling: 1 hanne + 2 ex. Göktyta: 
1 hanne.

Generell hackspettsaktivitet: Riktigt god! De två mindre hackspettarna lockades i och för sig 
igång, men övriga spettar lät vårystert!          101.



Fynd av andra intressanta fågelarter: Stjärtmes: 1 par Gummerud och 1 par Jäverön, Fantviken. 
Forsärla: 1 par Gummerud. 

Tisdag 2 maj

Tid: 05:35-11:05

Väder: -2, sol, molnfritt, god sikt, stiltje (05:35). +15, sol, enstaka slöjmoln, god sikt, stiltje 
(11:05).

Besökta lokaler: 20. Norsälven, Edsvalla. 21. Trossnäs. 22. Söder Höglund, i nämnd ordning.

Funna mindre hackspettar: 20. Norsälven, Edsvalla: 1 hanne i SO delen samt 1 hona i NV delen.

Övriga funna hackspettar: Spillkråka: 2 par. Gröngöling: 1 hanne. Större hackspett: 1 par, 1 hona 
+ 6 ex.

Generell hackspettsaktivitet: Riktigt god! Alla spettar, förutom honan mindre hackspett, lät 
spontant. 

Fynd av skogsduvor: 20. Norsälven, Edsvalla: 3 par. 21. Trossnäs: 4 par.

Fynd av andra intressanta fågelarter: Forsärla: 2 par längs Norsälven, Edsvalla. Stenknäck: 2 par 
vid Norsälven, Edsvalla. Ormvråk. 1 par varnande för bo vid Norsälven, Edsvalla. Tornfalk: 1 par 
sannolikt häckande vid Trossnäs. Stjärtmes: 1 par vid Norsälven, Edsvalla.

Onsdag 3 maj

Tid: 05:45-13:35.

Väder: +3, klart, molnfritt, god sikt, lugnt (05:45). +15, sol, slöjmoln, god sikt, O 2-3 m/s (13:35).

Besökta lokaler: Återbesök vid: 27. Vålberg, vårdcentralen. 28. Hökberget. 21. Trossnäs. Första 
besöket vid: 19. Lilla Hornnäs. 18. Kilsravinerna.  48. Lilla Abborrtan. 53. Bruksviken. 54. 
Rudsviken. Allt i nämnd ordning.

Funna mindre hackspettar: 18. Kilsravinerna: 1 hanne.

Övriga funna hackspettar: Spillkråka: 1 hanne. Gröngöling: 1 hanne. Större hackspett: 3 hannar, 1 
hona + 4 ex.

Generell hackspettsaktivitet: Riktigt god! Alla spettarna lät spontant idag!

Fynd av andra intressanta fågelarter: Stenknäck: 1 sj hanne vårdcentralen, Vålberg, samt 1 par 
Kilsravinerna. Järpe: 1 tupp framlockad med järppipa i Kilsravinerna. Stjärtmes: 1 ex Rudsviken.

Torsdag 4 maj

Tid: 06:00-12:50.

Väder: +3, klart, god sikt, NO 2-3 m/s (06:00). +12, sol, stackmoln, god sikt, NO 6-7 m/s (12:50).
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Besökta lokaler: 49. Åsundaön, Tybottviken. 50. Åsundaön, Sörviken. 51. Åsundaön, Södra 
Boviken. 52. Åsundasundet. 56. Torsviken. 55. Bråte, i nämnd ordning. 

Funna mindre hackspettar: 50. Åsundasundet, Sörviken: 1 hanne. 55. Bråte: 1 hanne. Torsviken: 
1 hanne.

Övriga funna hackspettar: Gröngöling: 1 par + 2 hannar. Spillkråka: 2 honor. Större hackspett: 4 
hannar + 5 ex. Göktyta: 1 ex.

Generell hackspettsaktivitet: God! Två av tre mindre hackspettar lät spontant, vilket nästan alla 
andra av de övriga hackspettarna även gjorde.

Fynd av skogsduva: Ett spelande ex Bråte. 

Fynd av andra intressanta fågelarter: Fiskgjuse: Ett ex västra Åsundaön (där den enligt Arne 
Ericsson häckar). Lärkfalk: 1 ex Bråte. Stjärtmes: 1 par Bråte. 

Fredag 5 maj

Tid: 05:40-06:00 + 07:30-11:25.

Väder: +1, sol, god sikt, stiltje (05:40). +17, sol, slöjmoln, god sikt, svag, växlande vind (11:25).

Besökta lokaler: Återbesök vid: 45. Alstern SO, 46. Steffensminne SO. 47. Steffensminne.7. 
Byckelsälvens delta, 8. Byckelsälven, Blombacka, 9. Byckelsälven, Lindfors, 13A. Linddalen 
(norra delen), 13B. Linddalen (södra delen), i nämnd ordning.

Funna mindre hackspettar: Ett lockade ex hört i tidigare funnet revir: 9. Byckelsälven, Lindfors.

Övriga funna hackspettar: Större hackspett: 1 par + 3 ex.

Generell hackspettsaktivitet: Mycket låg! 

Fynd av andra intressanta fågelarter: Forsärla, 1 par Byckelsälven, Blombacka.

Spirande grönska i försommarvärme 5 maj – Byckelsälven strax före flödet in i deltaområdet.
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