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Sammanfattning 
Abstract 

Humans have a large impact on biodiversity, especially by causing habitat loss and habitat degradation but also 

through human-induced climate change. Because of habitat loss and habitat degradation the Middle-spotted 

woodpecker (Dendrocopos medius) went extinct in Sweden 1983. Globally the Middle-spotted woodpecker is today 

listed as least concern but because of human-induced climate change the species might be threatened in the whole 

world in the future. Different ways to help the species is by protection of potential habitat, restoration or 

reintroduction. The aim of this study is to help the Middle-spotted woodpecker survive in the future by facilitate its 

potential progress to Sweden, Linköping. One way to help the species is by investigating if a reintroduction is 

possible. Therefore, I created a habitat model of the Middle-spotted woodpecker based on published studies and used 

the model to analyze the landscape for possible sites of reintroduction. Results from published studies showed that the 

species require at least 20 hectares oak forest per breeding pair, a high density of mature oak and more potential 

habitat to distribute to, within a 10-kilometer distance. Four areas in Linköping fulfilled all the requirements but only 

two of them were situated in less than 10 kilometers from each other. A successful reintroduction of the Middle-

spotted woodpecker requires a landscape with at least 15-20 potential habitat in a near distance to each other. 

Therefore, a reintroduction of Middle-spotted woodpecker is not possible in Linköping unless more habitats is 

restored.   
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1 Abstract 

Humans have a large impact on biodiversity, especially by causing habitat loss and 

habitat degradation but also through human-induced climate change. Because of 

habitat loss and habitat degradation the Middle-spotted woodpecker (Dendrocopos 

medius) went extinct in Sweden 1983. Globally the Middle-spotted woodpecker is 

today listed as least concern but because of human-induced climate change the 

species might be threatened in the whole world in the future. Different ways to help 

the species is by protection of potential habitat, restoration or reintroduction. The aim 

of this study is to help the Middle-spotted woodpecker survive in the future by 

facilitate its potential progress to Sweden, Linköping. One way to help the species is 

by investigating if a reintroduction is possible. Therefore, I created a habitat model of 

the Middle-spotted woodpecker based on published studies and used the model to 

analyze the landscape for possible sites of reintroduction. Results from published 

studies showed that the species require at least 20 hectares oak forest per breeding 

pair, a high density of mature oak and more potential habitat to distribute to, within a 

10-kilometer distance. Four areas in Linköping fulfilled all the requirements but only 

two of them were situated in less than 10 kilometers from each other. A successful 

reintroduction of the Middle-spotted woodpecker requires a landscape with at least 

15-20 potential habitat in a near distance to each other. Therefore, a reintroduction of 

Middle-spotted woodpecker is not possible in Linköping unless more habitats is 

restored.   

2 Introduktion 

Habitatförlust, habitatdegradering och antropogena klimatförändringar är några av de 

största hoten mot biologisk mångfald idag (Mantyka-pringle et al. 2011, Thomas et 

al.2004). Habitatförlust och habitatdegradering har minskat bestånden av inhemska 

terrestra djurarter med 20% sedan 1970 (Diaz et al. 2019). Klimatförändringarna har 

under de senaste 45 åren förändrat spridningsmönster och populationsstorlek för olika 

arter samt orsakat flera arters utdöende (Thomas et al. 2004). I väl studerade djur- och 

växtgrupper vet man idag att 25% av arterna är hotade och att 1 miljon arter står inför 

nära utrotning (Diaz et al. 2019). Dagens utrotningstakt är mellan tio och hundratals 

gånger högre än genomsnittet under de senaste 10 miljoner åren. År 2050 tror man att 

15–37% av alla nu levande arter kommer att ha dött ut (Thomas et al. 2004, Diaz et 

al. 2019). Det är därför viktigt att så fort som möjligt minska hoten mot arter bland 

annat för att de ger oss många viktiga ekosystemtjänster exempelvis mediciner, syre 

och pollinering (Smith et al. 2011, Diaz et al. 2019).   

Habitatförlust och habitatdegradering har varit påtagligt i Sverige sedan lantbrukets 

början, då lantbruket sedan dess accelererat och landskap har omformats till följd av 

storskaliga förändringar i markanvändning (Dahlström et al.2006). Tidigare 

ängsmarker har växt igen eller ersatts med jordbruksmark och de tidigare 

variationsrika skogarna har ersatts med enformiga produktionsskogar (Björse & 

Bradshaw 1998). Förstörda och förändrade habitat har lett och fortsätter leda till arters 

utdöende (Pettersson 1985, Brooks et al. 2002), eftersom habitaten blir mindre och 

endast kan bära mindre lokala populationer (Travis 2003). Färre habitat leder till ökad 

isolering vilket minskar genflödet mellan lokaler och möjligheten att återkolonisera 

(Connor & Craig 1991). Mindre habitat med mindre genflöde till följd av isolering, 

betyder mindre populationer och minskad effektiv populationsstorlek (Hedrick & 

Kalinowski 2000). Ett minskat genflöde ökar risken för minskad genetisk variation 
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vilket kan leda till inavelsdepression och det i sin tur påverkar reproduktionen 

negativt (Charlesworth & Willis 2009). Arter i en sådan metapopulation ställer alltså 

krav på att landskapet innehåller tillräcklig mängd habitat som ligger tillräckligt nära 

varandra (Hanski 1999). 

Vissa arter är så kallade paraplyarter, sådana arter lever i en miljö som kan hålla andra 

skyddsvärda arter, om en paraplyart dör ut riskerar därför även andra arter att dö ut 

(Roberge & Angelstam, 2004). Ett exempel på en paraplyart som har dött ut i Sverige 

är mellanspetten (Dendrocopos medius). Arten är en icke migrerande 

habitatspecialist, knuten till ekskogar (Hagemeijer & Blair 1997, Robles et al. 2007). 

Mellanspetten dog ut nationellt 1983 men levde framförallt i Östergötland (Pettersson 

1985). Varför den dog ut är inte säkerställt men man tror att det berodde på att 

storskaliga markanvändningar ledde till habitatförlust som i sin tur gjorde 

kvarvarande habitat små och isolerade (Ahlén et al. 1978 i Pettersson 1985, Pettersson 

1985).  

Globalt ökar mellanspetten och det finns ungefär 1,4 miljoner parningsmogna 

individer idag. Därför är den listad som least concern (LC) i IUCN:s rödlista (IUCN 

2018, BirdLife International 2019). I EU är mellanspetten dock skyddad enligt 

fågeldirektivets bilaga 1, vilket innebär att den är särskilt skyddsvärd och ska få 

potentiella habitat inom EU skyddade (Directive 2009). Detta ska vara områden där 

mellanspetten häckar men också där den befinner sig i betydande antal.  

Trots 1,4 miljoner parningsmogna individer av mellanspett så hotas arten fortfarande 

till utdöende på grund av klimatförändringar (Shippers et al. 2011). Forskare tror att 

klimatförändringar kommer att göra arters utbredning mer nordlig (Hitch & Leberg 

2006). Lyckas inte mellanspetten följa förändringen i landskapet riskerar arten att dö 

ut, men kapaciteten att klara av det finns hos arten (Shippers et al. 2011). Potentiellt 

skulle mellanspetten självmant då kunna ta sig till Sverige i framtiden. För att 

underlätta artens återetablering i Sverige kan vi därför undersöka, identifiera och 

förbereda lämpliga habitat till mellanspetten.  

För att förbättra förutsättningarna för etablerade arter samt eventuell återetablering av 

exempelvis mellanspetten så har Linköpings kommun i 3 år arbetat med projektet 

Life-bridging the gap. Projektet har strävat efter att restaurera igenväxta ekmarker i 

Linköping, bland annat genom att plantera ekar i områden som saknar ekföryngring, 

genom att skapa död ved och att återintroducera utrotade skalbaggar. Finns det 

förutsättningar för en livskraftig population i Linköping, isåfall var och vilka områden 

är extra intressanta att fortsätta restaurera?. 

3 Metod och material  

Först skapas en habitatmodell för mellanspetten och därefter analyseras landskapet i 

Linköping för att peka ut områden som är lämpliga för återinplantering. 

Habitatmodellen bygger på fakta ifrån tidigare artiklar och rapporter på studier på 

mellanspett, klimatförändringar och återintroduktion. Google scholar användes för att 

finna artiklar och rapporter och sökord var framförallt (Dendrocopos medius) men 

också (Dendrocopos medius climate change), (Dendrocopos medius threshold). Vissa 

fakta har även tagits ifrån Artportalens- och Birdlife Internationals hemsida. Arbetet 

avgränsades till att fokusera på Linköpings kommun, Östergötland för jämförelse, 

samt faktorerna habitatval och storlek på habitat. 
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3.1 Var har mellanspetten funnits? 

Enligt data från Artportalen med stöd från Petterssons (1985) forskning har 

mellanspett tidigare funnits i Östergötlands ekskogar men 1983 dog arten ut nationellt 

(Pettersson 1985, Figur 1).  

 

Figur 1. Beskuren bild över Östergötland, som visar fynden av mellanspett mellan 1960-2019. Kartan visar att det 

framförallt har varit många fynd i Linköpings kommun, med flest individer i Bjärka Säby (6st) och Sturefors slott 

(4st). Bildkälla: www.Artportalen.se.  

Artportalen har observationer av mellanspett från 1965 men arten har funnits i 

Sverige tidigare (Pettersson 1985). Enligt figur 2 fanns flest antal observationer av 

mellanspett mellan 1975–1977 (Artportalen 2019).    

 

Figur 2. Antal observationer av mellanspett från 1960 fram till 1982 då det sista häckande paret observerades. 

Bildkälla: www.Artportalen.se. 

http://www.artportalen.se/
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3.2 Var finns mellanspetten idag och i framtiden? 

Mellanspetten finns i dagsläget i norra Spanien, Frankrike, Tyskland, Polen, 

Vitryssland, Ukraina, Rumänien, Österrike, Grekland, Italien, Irak och delar av 

Turkiet (BirdLife International 2019, Figur 3).  

 

Figur 3. Karta över mellanspettens utbredning i världen. Grönt är områden där mellanspetten häckar. Bildkälla: 

BirdLife International (2019). 

År 2050 kanske mellanspetten inte längre har något passande habitat i södra delen av 

Europa, till följd av klimatförändringar (Hitch & Leberg 2006, Vos et al. 2008 

Shippers et al. 2011). Om inte mellanspetten klarar av att sprida sig norröver så 

riskerar arten att dö ut men kapaciteten för att klara det finns (Vos et al. 2008, 

Shippers et al. 2011). Bland annat förväntas då mellanspetten sprida sig till Danmark 

(Vos et al. 2008). Möjligtvis skulle även Sverige då kunna vara ett aktuellt nytt 

område.  

3.3 Vad kräver mellanspetten? 

Mellanspetten är en stannfågel (Hagemeijer & Blair 1997) och anses vara en 

habitatspecialist då den kräver lövskogar med lång kontinuitet, framförallt stora 

områden med ekskogar (Pasinelli 1999, Robles et al. 2007, Winklar et al. 2014). 

Mellanspetten kan också använda gamla öppna fruktträdgårdar som angränsar till 

lövskog men det är framförallt gamla ekar som är av stor betydelse för mellanspetten 

(Winklar et al. 2014). Ålder på ekar och antal ekar är de viktigaste faktorerna för att 

mellanspetten ska kunna ha ett fungerande habitat (Müller et al. 2009). Mellanspetten 

har svaga nackmuskler och kan därför endast hacka hål i äldre träd (Pasinelli 1999). 

Dessa hål använder mellanspetten som boplats åt sina avkommor men de söker också 

efter föda i gamla ekar (Pasinelli 1999). Mellanspetten skapar minst ett hål varje år 

(Pasinelli 1999). Arten föredrar att göra sitt hål riktat åt söder och på grund av det 

samt dess storlek, så använder ofta stare (Sturnus vulgaris) och nötväcka (Sitta 
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europaea) mellanspettens bo (Wesolowski 1989). Arten häckar från mitten av april 

till början av maj och boet skapas av både honan och hanen (Winklar et al. 2014). 

Avkommorna matas mest med insekter och larver från nattfjäril och bladstekel 

(Pettersson 1983). Mellanspett äter mestadels leddjur såsom spindlar, skalbaggar och 

hoppstjärtar (Pettersson 1983).  

Mellanspetten är skyddad enligt fågeldirektivets bilaga 1, vilket innebär att den är 

särskilt skyddsvärd och ska få potentiella habitat skyddade inom EU (Directive 2009). 

Detta i form av Natura-2000 områden. Ett sådant område gäller där mellanspetten 

häckar men även där den rastar i betydande antal.  

Tidigare studier, ifrån Nederländerna, tyder på att mellanspetten kräver 20 hektar per 

häckande par och har en spridningskapacitet på ungefär 10 km (Vos et al. 2008). 

Något mindre krav på area rapporteras av Kosinski & Winecki (2005) som i 

genomsnitt fann 0,66 ± 0,43 häckande par per 10 hektar. Förutom att mellanspetten 

kräver en viss storlek på sitt område så kräver den också att området har ekträd med 

en medelålder på minst 95 år samt en medelomkrets på minst 116 cm (Robles et al. 

2007, Müller et al, 2009).  

3.4 Habitatmodell  

Urvalet av lämpliga områden för återinplantering har gjorts med hjälp av en 

habitatmodell. Modellen grundade sig i tre faktorer som antogs vara de viktigaste för 

potentiella mat- och boområden: mängd ekskog, tillräcklig täthet av grovvuxen ek och 

spridningsavstånd mellan potentiella mat- och boområden.  

Data över sex marktyper (busksnår, blandskog, lövskog, urbana grönområden, frukt- 

och bärodling samt betesmark, definierade i tabell 2 i appendix) från svensk 

marktäckedata (SMD) hämtad ifrån Naturvårdsverket (http://gpt.vic-

metria.nu/data/marktackedata/?fbclid=IwAR0DAv70OQej2strg0O3SPx1TP1660cxPr

yAety8Y6MfHzk_qxxfUvjDIAo) har bearbetats i Arcmap i GIS. De sex marktyperna 

antas utgöra lämpligt habitat för mellanspetten medan övrigt marktäcke utgjorde icke 

lämpligt habitat. Dessutom bearbetades data över gamla träd, över 1 meter i diameter, 

hämtad ifrån länsstyrelsen (Länsstyrelsen Östergötland 2009).  

Till en början valdes sammanhängande habitat från SMD på minst 20 hektar ut, 

eftersom detta var mellanspettens krav. Av dessa områden valdes sedan de områden 

ut med minst en grovvuxen ek per hektar, för att säkerställa att mellanspetten i 

framtiden har många ekar att skapa hål i, då den gör ett hål om året.   

Den sista faktorn som var med i habitatmodellen var spridningsavstånd. Det har 

observerats att mellanspetten har ett spridningsavstånd på 10 kilometer för att 

exempelvis kolonisera nya områden (Vos et al. 2008). Av den anledningen sattes 10 

kilometer som en gräns för hur långt mellanspetten kan förflytta sig. Med hjälp av 

verktyget ”focal distance” i Arcmap summerades arean av ekskogsområden större än 

20 hektar inom ett 10 kilometers avstånd, inom Linköpings kommun. De områden 

som befann sig inom ett ljusare område (se figur 7 & 8) hade en hög täthet av 

ekskogsområden större än 20 hektar i närheten och mellanspetten förväntas i dessa 

områden kunna utnyttja omkringliggande områden för födosök.  

http://gpt.vic-metria.nu/data/marktackedata/?fbclid=IwAR0DAv70OQej2strg0O3SPx1TP1660cxPryAety8Y6MfHzk_qxxfUvjDIAo
http://gpt.vic-metria.nu/data/marktackedata/?fbclid=IwAR0DAv70OQej2strg0O3SPx1TP1660cxPryAety8Y6MfHzk_qxxfUvjDIAo
http://gpt.vic-metria.nu/data/marktackedata/?fbclid=IwAR0DAv70OQej2strg0O3SPx1TP1660cxPryAety8Y6MfHzk_qxxfUvjDIAo
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De områden som uppfyllde alla krav i habitatmodellen ansågs utgöra möjliga 

områden för återintroduktion. Både kravet på avstånd och täthet var väldigt hårda 

krav men fokus i denna studie var att med hög säkerhet kunna skapa en fungerande 

metapopulation med flera områden inom ett lämpligt spridningsavstånd. I annat fall 

hade man kunnat inkludera möjligheten att nå andra habitat för födosök och studien 

skulle i sådana fall ha kunnat inbegripa även lokaler mindre än 20 hektar.  

4 Resultat 

4.1 Ekskogsområden större än 20 hektar   

Min analys av lämpliga häckningshabitat identifierande totalt 470 områden inom 

Östergötland. Av dessa finns 20% i Linköpings kommun. Av Östergötlands totala 

antal grovvuxna ekar återfinns 30% i Linköpings kommun (Tabell 1).  

Tabell 1. Ekskogsområden i Östergötland och Linköping som omfattar mer än 20 hektar, samt data 

över det totala antalet grova ekar.  

 Antal områden 

>20 hektar 

Total yta> 20 

hektar  

Totalt antal 

grovvuxen ek  

Östergötland 470 18 350  2907 

Linköping 91 4044   878 

Dominerande marktyp, enligt SMD, i lämpliga habitat är betesmark (Figur 4).  
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Figur 4. Karta över marktyper i Linköpings kommun med ekskog som omfattar minst 20 hektar till ytan. Den röda 

linjen indikerar stadsgränsen för Linköpings kommun.   

Av områden i Linköping med en ekskog som är större än 20 hektar så var 78% (71 

stycken) mellan 20 – 48 hektar (Figur 5).  
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Figur 5. Histogram av antal ekskogsområden (över 20 hektar) i Linköping. Siffrorna över staplarna är det 

teoretiska antalet häckande par som totalt får plats inom respektive storleksspann. Eftersom ett häckande par 

kräver 20 sammanhängande hektar har ett område mindre än 40 hektar räknats som ett område för ett häckande 

par. Exempelvis, inom spannet på 20-48 hektar finns det sammanlagt så mycket yta så att 92 par av mellanspett 

skulle kunna häcka där.  

4.2 Täthet av grovvuxen ek i Linköping 

Av de områden i Linköping, med minst en ek och som är större än 20 hektar, var det 5 

områden som hade en täthet på över 1 grov ek per hektar. Dessa områden var mellan 

20–51 hektar stora och sorterades ut ifrån tidigare områden (Figur 6).  

 

Figur 6. Punktdiagram över täthet av ek per hektar, för respektive område. Den orangea linjen går precis vid 

gränsen för 1 ek per hektar.  

4.3 Spridningskapacitet 

Om mellanspetten ska kunna överleva på lång sikt som en metapopulation i 

Linköpings kommun krävs det att arten kan föröka sig och att avkommorna kan sprida 

sig till nya områden. Då observationer tyder på att mellanspetten sällan migrerar till 
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områden längre bort än 10 kilometer, så krävs det fler potentiella mat- och boområden 

inom ett avstånd på 10 kilometer för att upprätthålla en livsduglig metapopulation 

(Vos et al. 2008). Fyra ekskogsområden större än 20 hektar och med en täthet på 

minst 1 grovvuxen ek per hektar uppfyller kravet på spridningsavstånd, det vill säga 

har potentiella mat- och boområden inom ett avstånd på maximalt 10 kilometer ifrån 

sig själv (Figur 7).  

 

Figur 7. Karta över spridningsavstånd mellan ekskogsområden som är större än 20 hektar. Desto ljusare på 

kartan desto högre täthet av potentiella mat- och boområden i närheten, inom en 10 kilometers radie. Av den 

anledningen har mellanspetten mer habitat inom 10 kilometer i områden som ligger inom de ljusare partierna på 

kartan än inom de mörkare.  

4.4 Potentiella mat- och boområden   

De tre viktiga faktorerna var: ekskog med lång kontinuitet på minst 20 hektar per 

häckande par, en hög täthet av grovvuxen ek samt fler potentiella mat- och 

boområden inom ett 10 kilometers avstånd. Dessa habitatkrav för mellanspetten var 

uppfyllda i fyra områden i Linköpings kommun. Ytterligare ett femte område, längst 

söder ner på kartan, uppfyllde alla krav förutom avståndskravet (Figur 8).  
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Figur 8. Karta över områden som kan utgöra lämpliga habitat för mellanspett inom Linköpings kommun. De 

turkosa områdena uppfyller alla kriterier ifrån habitatmodellen medan de bruna områdena inte når upp till kravet 

på >1 ek per hektar. Gråskalan i bakgrunden visar summan av area av turkosa och bruna områden inom 10 km 

där ljust indikerar större area. 

Diskussion 

Fyra områden uppfyller kraven på mellanspettens habitattyp och storlek för häckning 

samt avstånd för att kunna upprätta en metapopulation till andra ännu inte tillräckligt 

stora och gamla trädrika lokaler. Med ett minimum på 15–20 områden i nära kontakt 

med varandra kan man upprätthålla en långsiktigt livskraftig population (Hanski et al. 

1996). Av den anledningen antas fyra områden inte vara tillräckligt, inget av 

områdena är heller större än att de kan hålla 2 häckande par. Ett för långt avstånd till 

fler områden än ett kan leda till isolering och i längden inavelsdepression. Av dessa 

anledningar förväntas mellanspetten på sikt återigen dö ut i Linköping vid en 

återintroduktion. För att mellanspetten ska få en långsiktigt hållbar återintroduktion 

krävs det därför att fler ekskogar restaureras i Linköping kommun, med fler grova 

ekar och som är inom 10 kilometer från varandra. Eftersom de sista populationer av 

mellanspett, som dog ut i Sverige, levde i Bjärka säby, vilket ligger inom det ljusare 

partiet i figur 8, så skulle jag rekommendera att restaureringen sker inom det partiet 
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för att underlätta en långsiktigt livskraftig metapopulation av mellanspett. I LIFE-

bridging the gap är det framförallt i dessa partier som restaurering också har skett och 

fortfarande sker (Tinnerö, Ullstämma, Vidingsjöskogen) vilket är lovande inför 

framtiden.  

Förutom att mellanspetten i dagsläget riskerar att bli utsatt för isolering, så finns det 

också risk att arten blir utkonkurrerad. Exempelvis föredrar större hackspett ekskogar 

precis som mellanspetten och konkurrerar på så sätt om föda (Kosinski et al. 2006). 

Större hackspett använder dock både äldre och yngre träd, till skillnad ifrån 

mellanspetten som kräver äldre träd (Kosinski et al. 2006). Detta ger större hackspett 

en bredare nisch och en fördel gentemot mellanspetten. Därav skulle större hackspett 

kunna konkurrera ut mellanspetten om det inte finns tillräckligt med ekskogar samt 

grova ekar för båda. Även med fokus på konkurrens krävs det alltså att fler ekskogar 

restaureras i Linköpings kommun för att mellanspetten ska få en långsiktigt hållbar 

återintroduktion. Detta eftersom med mer mat och mer träd att potentiellt bo i så 

minskar konkurrensen och båda arterna kan samleva med varandra.    

Mellanspetten förväntas expandera sin utbredning från södra delarna av Europa till 

norra Europa till följd av klimatförändringar (Shippers et al. 2011). Potentiellt skulle 

arten då kunna förflytta sig till Sverige men som det ser ut nu är vi i Linköping inte 

redo att ta emot mellanspetten. Om det inte finns tillräckligt med potentiella habitat i 

det område arten senast observerades så har vi inte löst det ursprungliga problemet 

och då finns det antagligen inte heller potentiella habitat i resterande delar av landet. 

Idag finns ett ekskogsområde skyddat som ett natura 2000-område, inom det vita 

partiet i figur 8, i Linköpings kommun. För att stoppa förändringen av landskapet och 

underlätta för att mellanspetten möjligtvis ska kunna ha en livskraftig population i 

framtiden så krävs fler natura 2000 områden inom det ljusare partiet. Detta är ett av 

de sett som EU ser skulle kunna hjälpa arter i bilaga 1.  

Trots Linköpings kommuns arbete med att försöka stoppa förändringen av landskapet 

så verkar det enligt denna studie som att det fortfarande krävs mer arbete innan 

mellanspetten kan ha en livskraftig population i Linköpings kommun.  

Framtiden kan dock fortfarande vara positiv för Linköping då klimatförändringar 

skulle kunna hjälpa till att göra Östergötland mer tillgängligt för mellanspetten genom 

bättre förutsättningar för ekskogar vilket ökar tillgång på habitat för mellanspetten. 

Om vi fortsätter med projekt likt LIFE-bridging the gaps och planterar fler unga och 

medelålders ekar för att bibehålla kontinuitet samt återinför bete för att hålla dessa 

områden öppna så har vi goda chanser att i framtiden kunna återintroducera 

mellanspetten. För att möjliggöra detta krävs mer forskning på hur klimatförändringar 

kommer att påverka vårt landskap och hur det kommer att samspela med den skötsel 

som sker i våra ekskogar.  

4.5 Slutsats 

Denna studie pekar på att mellanspettspopulationen skulle ha svårt att komma upp i 

tillräckligt antal i Linköpings kommun, för att inte riskera att bli utsatt för inavel. 

Detta trots försök från bland annat Linköpings kommun, att stoppa förändringen av, 

och att restaurera eklandsskapen. Trots att Linköpings kommun har 71 områden 

mellan 20–48 hektar som tillsammans kan hysa 92 häckande par av mellanspett så är 

detta inte tillräckligt eftersom avståndet mellan områden med högst täthet av ekar är 
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alldeles för stort för att mellanspetten ska kunna upprätthålla en metapopulation. För 

att med större säkerhet kunna uttala sig om detta krävs dock mer forskning där man 

bland annat jämför habitattillgång på mitten av 1900-talet med dagens habitattillgång, 

för att se hur mycket som försvunnit och var det försvunnit, för att sedan kunna 

uppskatta hur mycket som behöver återställas lokalt. Dessutom skulle forskning 

kunna bedrivas med fokus på risken för att mellanspetten blir utsatt för isolering och 

inavel, eller risken att mellanspetten blir utsatt för konkurrens men också vilka 

konsekvenser mellanspetten potentiellt skulle kunna medföra vid en eventuell 

återintroduktion.  

4.6 Samhälleliga & etiska aspekter 

Det är vi människor som är det största hotet mot biologisk mångfald idag, ändå är vi 

helt beroende av den (Smith et al. 2011, Cobben 2012). Det mesta som vi har i våra 

hem kommer ifrån naturen, bland annat mat, vatten, möbler och mediciner. Om inte vi 

gör något åt detta idag uppskattas 15–37% av alla arter att dö ut år 2050 (Thomas et 

al. 2004). För att stoppa detta måste alla ta sitt ansvar och agera, även Sverige.   

Några sätt vi i Sverige kan agera på är genom att stoppa förändringen av landskapet, 

restaurera förstörda områden så pass bra att till och med en så krävande art som 

exempelvis mellanspetten skulle kunna ha en livskraftig population. För samhället är 

detta ett väldigt viktigt arbete då vi människor får våra resurser ifrån naturen. Frågan 

är däremot om det är etiskt korrekt att återintroducera arter?  

Beroende på anledning till återintroduktion av en art anser jag att det både kan vara 

etiskt korrekt och oetiskt. Om en art återintroduceras därför att man ska öka dess 

chanser att överleva eller för att rädda ett ekosystem så anser jag att det är etiskt rätt 

att återintroducera en art, så länge arten har stora chanser att överleva i sitt nya 

område. Om man däremot vill återintroducera en art på grund av personliga skäl, 

kanske för att ha något spännande att titta på, så är det inte etiskt rätt enligt mig.   

För att en återintroduktion dessutom ska vara etiskt försvarbar så bör 

forskningsunderlag ligga bakom återintroduktionen, så att man har mycket kunskap 

om vad arten faktiskt kräver, vilka områden som uppfyller kraven samt vad som 

skulle kunna bli konsekvenser av återintroduktionen.  

Trots att resultatet av denna studie visade att en återintroduktion av mellanspetten inte 

är möjlig i dagsläget så har resultaten lett till förslag på vidare forskning som i 

framtiden möjligtvis kan leda till att återintroduktion av mellanspett bli möjlig.  

5 Tack 

Jag vill tacka min handledare Lars Westerberg för tålmodig handledning med både 

arbete i GIS och rapporten.  
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7 Appendix 

Tabell 2. Definition av biotoper från svensk marktäckedata som varit med i denna studie, hämtad ifrån 

Naturvårdsverket. 

Biotop Definition 

Urbana grönområden Grönområden inom tätorter där > 70% utgörs av 

vegetation och resterande yta kan bestå av byggnader 

och andra artificiellt hårdgjorda ytor. Exempelvis parker, 

kyrkogårdar och djurparker.  

Frukt och bärodling Mark som används för frukt- eller bärodling (exklusive 

jordgubbar) i kommersiell skala.  

Betesmark Gräsmark som används för eller har använts för bete 

eller slåtter och inte ingår i ett rotationsbruk. Träd eller 

buskar täcker < 30% av ytan. Gräsmarkerna är hävdade 

och kan vara gödslade, påverkade av insådd vall, kemisk 

bekämpning eller dränering.  

Lövskog (ej på myr 

eller berg i dagen).  

Trädklädda områden utanför våtmark och i berg-i-dagen 

med en total krontäckning på >30% varav >75% av 

krontäckningen utgörs av lövträd. Trädhöjd är > 5 meter 

med undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd 

tillåts.  

Blandskog Områden bestående av träd med en total krontäckning på 

> 30%, varav varken lövträd eller barrträd utgör > 75% 

av krontäckningen. Trädhöjd är > 5 meter med undantag 

av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts.  

Busksnår Buskar med en total täckning på > 30% och en höjd 

mellan ca 1 och 5 meter. Klassen förekommer endast i 

SMD med minsta redovisningsenhet på 1 ha inom 

Lantmäteriets kartmask för fjällskog och kalfjäll/fjällhed 

samt 5 ha eller 25 ha i övriga delar av landet.  

 


