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Mindre korsnäbb  
 
Mindre korsnäbb lever ett kringflackande liv i jakt på områden med rik 
kottsättning av framför allt gran. Detta leder till att antalet i ett område varierar 
kraftigt, och från att ha häckat mycket rikligt, kan den några månader senare 
saknas helt i samma region. Häckningen kan ske under hela året, men främst 
under senvintern och tidig vår. Nomadisk.  
 
Ekologiska krav 
Mindre korsnäbb är bunden till barrskog där den främst livnär sig på granfrö, i viss 
mån även tallfrö. För häckningen föredrar den glesa barrskogar, men arten kan även 
häcka i tallskog liksom i starkt lövblandad barrskog. I övrigt verkar inte skogens 
struktur eller ålder spela så stor roll, så länge det finns rikligt med frösättande granar. 
Häckning kan ske under hela året, men vanligen är den kopplad till granens klängning 
under januari–maj. Grankottar öppnas regelmässigt i jakt på frön, medan tall utnyttjas 
främst i samband med att kottarna klänger under våren och sommaren. Efter 
häckningen lämnar fåglarna oftast häckningsplatserna och flyttar under sommaren 
och början av hösten till områden med goda förutsättningar för häckning kommande 
år. Häckningsplatserna kan under efterföljande år vara belägna på flera tusentals 
kilometers avstånd. Samma population kan häcka såväl i västra Sibirien som i norra 
Spanien.  
 
Utbredning och regionala skillnader 
Arten finns utbredd över hela landet, men tätheten växlar mycket starkt mellan olika 
år och regioner beroende på i vilka områden det är riklig kottsättning hos barrträd, 
främst gran.  
 
Indikator på skyddsvärd skog 
Saknar signalvärde för skyddsvärda skogsmiljöer.  
 
Faktorer som missgynnar eller hotar arten 
Inga kända.  
 
Behov av hänsyn – allmänt 
I normalfallet är god miljöhänsyn tillräckligt.  
 
Miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder 
• Lämna hänsynsträd, särskilt större granar vid avverkning. Koncentrera gärna dessa i 
glesa grupper längs hyggets kanter mot kvarvarande uppvuxna bestånd.  
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Tips på ytterligare åtgärder som gynnar arten 
• Välj att återbeskoga tidigare grandominerade bestånd med gran.  
 
Områdesskydd och frivilliga avsättningar 
Häckande mindre korsnäbb är inte i behov av områdesskydd eller frivilliga 
avsättningar.  
 
Skogsvårdslagstiftningen 
• Undvik skogsbruksåtgärder som kan skada hänsynskrävande miljöer, som t.ex. äldre 
skog på uddar och öar, äldre hällmarksskog, äldre sandtallskogar, naturskogsrester, 
äldre trädbestånd med mycket hänglavar eller död ved, örtrika bestånd på kalkrika 
marker m.m. (SKSFS 7:17). 
• Behåll inslag av gran när tall planteras på skogsmark som tidigare var grandominerad 
(SKSFS 7:7).  
 
Lästips 
Artfakta för mindre korsnäbb. ArtDatabankens webbplats, 
http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/100063.  
 
Populationsstorlek: Kraftigt fluktuerande, ca 320 000 par. 
 
Populationsutveckling: 
1980–2012: minskning 70 % 
2001–2012: stabil/fluktuerande  
 
Rödlistestatus 2015: Livskraftig (LC) 
 
Fågeldirektivets Bilaga 1: Ja 
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