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Sävsparv  
 
Sävsparv är en allmän till sparsam häckfågel i hela Sverige i öppna eller 
halvöppna fuktiga miljöer med rik vegetation, till exempel vid stränder av sjöar 
och vattendrag, på fuktig jordbruksmark, myrar, fjällbjörkskog samt i lågfjällens 
videregion. Förekommer även på större fuktiga och buskrika hyggen, gärna i 
områden med kontakt mot sjöar, vattendrag och myrar. Flyttfågel.  
 
Ekologiska krav 
Sävsparven påträffas i vegetationsrika mer eller mindre våta miljöer av flera olika slag, 
och är en karaktärsart i vassrika sjöar och längs vattendrag, särskilt i buskrika 
områden. Den är också förhållandevis vanlig i jordbrukslandskapet där det finns inslag 
av öppna diken eller andra vattensamlingar med buskvegetation, samt på buskrika 
myrar och i fjällbjörkskog. Det kan finnas inslag av enstaka träd i reviret (oftast 
lövträd), men sävsparven saknas i sluten skog. I reviret finns alltid buskar eller annan 
högre vegetation som fungerar som sångplatser och skydd. 
I skogslandskapet finns sävsparv på större hyggen och då främst i anslutning till fuktig 
mark som myrkanter, kantzoner mot sjöar eller vattendrag. Huvuddelen av 
förekomsterna finns dock på buskrika myrar och i miljöer som bör betraktas som 
skogliga impediment. 
Reviren är små, ofta mindre än 1 hektar.  
 
Utbredning och regionala skillnader 
Arten förekommer i stort sett i hela landet. I områden med lämplig biotop kan den vara 
mycket allmän.  
 
Indikator på skyddsvärd skog 
Saknar signalvärde för skyddsvärda skogsmiljöer.  
 
Faktorer som missgynnar eller hotar arten 
Arten missgynnas av dikning och annan markavvattning samt av avverkning av 
kantzoner mot sjöar, vattendrag och myrar.  
 
Behov av hänsyn – allmänt 
I normalfallet är god miljöhänsyn tillräckligt. Skogsbruk och andra storskaliga 
störningar som skapar öppna miljöer är en förutsättning för att arten ska finnas på 
produktiv skogsmark. Förekomst av buskar är viktigt för sävsparven och viktigt att 
bevara. Det gäller särskilt i anslutning till fuktiga platser eller kanter mot myrar, 
vattendrag eller sjöar.  

 



WWW.SKOGSSTYRELSEN.SE

 
Miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder 
• Lämna en funktionell kantzon av buskar med inslag av lövträd mot myrar, sjöar, 
större vattendrag och bäckar.  
 
Tips på ytterligare åtgärder som gynnar arten 
-  
 
Områdesskydd och frivilliga avsättningar 
Häckande sävsparv är inte i behov av områdesskydd eller frivilliga avsättningar.  
 
Skogsvårdslagstiftningen 
• En skyddszon utmed sjöar, vattendrag, kulturmiljöer eller mot öppen jordbruksmark 
lämnas oplanterad eller planterad med löv (SKSFS 7:22).  
 
Lästips 
Artfakta för sävsparv. ArtDatabankens webbplats, 
http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/103057.  
 
Populationsstorlek: 320 000 par 
 
Populationsutveckling: 
1980–2012: minskning 59 % 
2001–2012: minskning 31 %  
 
Rödlistestatus 2015: Sårbar (VU 
 
Fågeldirektivets Bilaga 1: Nej 
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