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Flera forskare menar att vi idag befinner oss i jordens sjätte utdöendekris. Det är en våg av utdöende av djur och 

växtlighet som i stora drag kan härledas till människans överutnyttjande av naturliga tillgångar. Det kan vara 

utfiskningen av torsk i Newfoundland, skövlingen av jättepandans bambuskogar eller avverkning av skog som 

utgör habitat för många hotade arter. Man vet idag att en av de viktigaste orsakerna till att växter och djur 

försvinner är förlust av habitat. Metoderna för att skapa fristäder för hotade arter har ofta varit att avsätta 

områden som reservat eller naturskyddsområden. På detta vis erhåller arterna ett större skydd än vad de annars 

skulle haft. 

 

Det statliga skogsföretaget Sveaskog har fattat beslut om bildande av 34 s.k. ekoparker. I dessa parker skall de 

ekologiska värdena få styra över de ekonomiska. Förhoppningen är att dessa parker skall ge utrymme åt trängda 

arter samt vara attraktiva utflyktsmål för människor som vill uppleva naturen. Vid skapandet av ekoparker är det 

av stor vikt att veta vad som är specifikt för varje ekopark. 

 

Jag har med hjälp av data från ArtDatabanken sammanställt förekomsten av rödlistade arter i Sveaskogs 

ekoparker, analyserat vilka krav dessa arter ställer på sin omgivning och vilka hot som finns mot deras 

fortlevnad idag. På detta vis växer det fram en bild för varje ekopark av vilka krav de rödlistade arterna har på 

sin omgivning, samt vilka faktorer som utgör ett hot mot deras existens idag. 

 

Resultatet visar att det finns vissa krav som dominerar i flertalet av parkerna. Förekomst av död ved, en aktiv 

nedbrytningsprocess av organiskt material samt skoglig kontinuitet är exempel på återkommande krav som ställs 

på en stor andel av ekoparkens arter. Bland de faktorer som idag utgör ett stort hot mot de rödlistade arterna i 

området intar avverkning och andra åtgärder inom skogsbruket en dominerande ställning. 

 

Med hjälp av det skydd dessa rödlistade arter nu kan få i form av en till dessa arter anpassad skötselplan så finns 

det goda förutsättningar för att dessa arter kan öka i förekomst inom dessa områden.  
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