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et började i motvind 
för naturvården…D
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Årtal  Händelse  

1974 Arbetsgruppen för hotade och missgynnade djur- och växtarter bildas vid Skogshögskolan. 

1970-tal  Projekt Linné (Naturhistoriska riksmuseet).

1975  Sveriges första rödlista gjordes av Ingemar Ahlén och omfattade ryggradsdjuren, 

 den publicerades i Sveriges Naturs årsbok. 

1980-tal  Flora- och faunavård i skogsbruket (Skogsstyrelsen/Skogshögskolan/SLU). 

1984  Databanken för hotade arter startas som försöksverksamhet/projekt. 

1987  Floraväktarverksamheten startar. 

1990  Databanken för hotade arter blir en permanent enhet. 

1992  Första Flora- och faunavårdskonferensen. 

1993  Permanent finansiering från riksdagen. 

1994  En systerorganisation till Databanken för hotade arter bildas: Centrum för biologisk mångfald, CBM. 

1995  Namnändring till ArtDatabanken. 

1996  Ett samlat grepp tas för att skriva artfaktablad om samtliga rödlistade arter. 

1997  Institutionen för Naturvårdsbiologi bildas och ArtDatabanken flyttar till huset Naturicum,   
 där även CBM finns. 

2000  Första samlade rödlistan med IUCN:s nya kriterier och kategorier. 

2002/2003  Driften av Artportalen utvecklas och tas över av ArtDatabanken. 

2002  Svenska artprojektet startar. 

2002  Tidskriften Fauna och Flora tas över och utvecklas av ArtDatabanken. 

2003  H.K.H. Kronprinsessan Victoria blir Svenska artprojektets beskyddare. 

2004  ArtDatabanken får ett utökat naturvårdsuppdrag. 

2005  Första volymen i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna publiceras. 

2006  Verksamheten omorganiseras i program. 

2007  ArtDatabanken deltar i firandet av Linnéåret. 

2008  Träd- och musselportalen driftsätts. 

2009  ArtDatabanken får en systerorganisation i Norge. Ett samarbete fördjupas. 

2010  Svenska LifeWatch initieras. 

2011  ArtDatabanken får i uppdrag att bedriva forskning. 

2012  Artportalen uppgraderas. 

2013  Svenska artprojektet får delvis en ny inriktning. 

2014  Analysportalen är i drift. 

Under 1970-talet föddes en idé om att arbeta mer målmed-
vetet med hotade och missgynnade arter för att råda bot 
på bristen på kunskap om markanvändningens inverkan på 
flora och fauna. Kollegorna Torleif Ingelög, Ingemar Ahlén 
och Bengt Ehnström samarbetade med specialister och med 
Projekt Linné vid Naturhistoriska riksmuseet för att ta reda 
på hotsituationen för Sveriges växter, svampar och djur.

Databanken för hotade arter skapas
I mitten av sjuttiotalet producerades de första rödlistorna 
och åren därefter bl.a. banbrytande handböcker om flora- 
och faunavård. Men det saknades ett samlat grepp på art-
bevarandefrågorna. ”Databanken för hotade arter” startades 
därför som ett projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet, 
SLU, i början av 1980-talet. Verksamheten permanentades 
1 juli 1990 som en egen enhet vid SLU, gemensam för SLU 
och Naturvårdsverket. Efter några år ändrades namnet till 
ArtDatabanken. Torleif Ingelög var föreståndare från start 
till februari 2007. Chefskapet togs över av Johan Bodegård. 
Från och med 2014 är Lena Sundin Rådström chef.

Brett nätverk
I Sverige har vi den stora förmånen att ha ett stort antal 
duktiga fritidsbiologer. ArtDatabanken har länge fått in-
formation och hjälp från många av dem men naturligtvis 
även från yrkesbiologer. Med stöd från Världsnaturfonden 
WWF startades den så kallade floraväktarverksamheten. 
Den omfattar i dag drygt 500 engagerade botanister som 
regelbundet övervakar rödlistade växtarter. Floraväkteriet 
samordnas i dag av Svenska Botaniska Föreningen, och in-
itiativet har följts upp med ett faunaväkteri.

Numera sker en stor del av rapporteringen av fynd av 
arter via Artportalen, vilken gett upphov till en veritabel 
folkrörelse. Sammantaget har ArtDatabanken ett kontakt-

nät på flera tusen personer som bidrar på olika sätt. Vid till 
exempel utarbetandet av den senaste rödlistan medverkade 
över 300 personer. Baserat på fakta och internationellt ved-
ertagna kriterier utarbetar ArtDatabanken den nationella 
rödlistan med stöd av både yrkes- och amatörbiologer.

ArtDatabanken växer
Efter eget initiativ fick ArtDatabanken i uppdrag av re-
geringen att starta Svenska artprojektet den 1 januari 
2002. I regeringsuppdraget ingår taxonomisk forskning, 
inventeringar, stöd till biologiska museer samt en popu-
lärvetenskaplig presentation av de svenska arterna i Natio-
nalnyckeln till Sverige flora och fauna. År 2004 utökades 
ArtDatabankens verksamhet med uppdrag för Naturvårds-
verket kring EU:s naturvårdsdirektiv m.m. När ArtData-
banken växte omorganiserades verksamheten 2006.

Nya utmaningar
Från och med 2010 ger Vetenskapsrådet bidrag till Art-
Databanken för att leda uppbyggnaden av Svenska Life-
Watch, SLW, som är ett samarbete mellan myndigheter 
och institutioner i syfte att skapa en infrastruktur för bio-
diversitetsforskning i Sverige. Med stöd av fakulteten för 
naturresurser och lantbruksvetenskap på SLU inledde 
ArtDatabanken 2011 också en egen forskningsverksamhet 
som ska ge fler analyser om arter och deras miljö. Från och 
med 2014 kan forskare och miljöanalytiker nå biodiversi-
tetsdata via Analysportalen. År 2013 fick Svenska artprojek-
tet delvis en ny inriktning, med huvudsaklig elektronisk 
presentation av svenska arter för naturvårdare, forskare och 
amatörbiologer. Från och med 2015 kommer alla delar av 
Artportalen att vara nygjorda och redo att möta framtiden. 
Vidare steg för att nå all artinformation via webben tas 
stegvis under de närmaste åren.

ArtDatabanken fyller 25 år 2015 NEDSLAG I HISTORIEN
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SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
ArtDatabanken har en fortsatt bred och omfattande verksamhet med fokus på arter och  naturtyper, 
främst inom områdena insamling och spridning av fakta, informa tionslagring, analys, forskning, 
kommunikation och IT-systemutveckling. Ett 80-tal personer arbetar vid ArtDatabanken. 

Omsättningen under 2014 är 111,4 msek. Bland mer omfattande och synliga verksamheter under 
året kan framhållas rödlistningen med sikte på ny rödlista 2015; Artportalen; Dyntaxa – Svensk taxo-
nomisk databas och  omfattande uppdrag åt Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, 
framför allt inom arbetet med EU:s naturvårdsdirektiv. Under våren kompletterade vi t.ex. Sveriges 
första rapportering till EU enligt Fågeldirektivet. Vi publicerade också rapporteringen enligt EU:s 
art- och habitatdirektiv i en  populär version. Vidare kan framhållas en växande egen forskning. Art-
Databanken leder och koordinerar Svenska LifeWatch som är ett samarbete mellan ett flertal parter 
med målet att bygga en nationell e-infrastruktur för data om biologisk mångfald vilket genom t.ex. 
Analysportalen är en resurs för forskare. Inom Svenska artprojektet ges stöd till taxonomisk forsk-
ning och biologiska samlingar.

Nationalnyckeln trycktes i sin sista volym med nuvarande upplägg. En satsning på att  utveckla 
elektroniskt publicerade bestämningsnycklar och artpresentationer med kvalitetsdeklarerad fakta 
pågår. Härmed knyts flera källor till artinformation samman. Målet är att skapa lätt åtkomst till 
artinformation, synergier i arbetet, effektiva arbetsverktyg och samstämmig information. Förutom 
många samarbeten med t.ex. svenska myndigheter, museer, universitet och ideella organisationer 
har ArtDatabanken också omfattande internationellt samarbete med bl.a. Artsdatabanken i Norge, 
andra grannländer, EU-organ inklusive EEA, partners inom LifeWatch, olika IUCN-grupperingar, 
European Topic Centre on Biodiversity och Planta Europa.

Vår verksamhetsidé
ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. 

Vi skapar samverkan mellan forskare, naturvårdare, brukare och natur
intresserad allmänhet.

Vi tillhandahåller kompetens om Sveriges arter och naturtyper nu och 
långsiktigt. 

Vi erbjuder alla ett forum för utbyte av information. Genom att förse 
 samhället med fakta bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och 
ekosystemtjänster. 

Vi samverkar med vår omvärld, nationellt och internationellt, och visar 
på glädjen och nyttan med kunskap om arter och naturtyper och får 
människor att förstå betydelsen av biologisk mångfald.

Foto: Johan Södercrantz Foto: Johan Södercrantz (överst), Tomas Carlberg (nederst) Foto: Torbjörn Östman (båda) Foto: Tomas Carlberg (överst), Torbjörn Östman (nederst)
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I hjärtat av Lena
Hjärtat finns alltid med som motor och drivkraft hos Lena 
Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken. Samtidigt som 
ArtDatabanken firar sitt 25-årsjubileum kan Lena fira att 
hon stått emot prövningarna under sitt första år som chef 
för det uppdrag som ”ligger helt i linje med det som mitt 
hjärta klappar för”, som hon uttrycker det. ”Jag har alltid 
valt utbildning och arbete med hjärtat, eftersom det är vik-
tigt för mig att trivas och må bra i allt jag gör.”

Lena Sundin Rådström föddes och växte upp i Ström-
sund, invid Russfjärden i norra Jämtland. Här föddes också 
personligheter som skådespelaren Yngve Gamlin och leda-
moten i Svenska Akademien Kjell Espmark. Med en upp-
växt mitt i, ja rentav i hjärtat av Sverige, föll sig kärleken 
till vintern naturligt. Lena började tidigt åka skridskor samt 
skidor på längden och tvären. Sportandet fortsatte med 
gymnastik och en handbollskarriär ända upp i division 1 
norra. ”Vår närmsta bortamatch var i Östersund, och den 
längst bort i Kiruna.” Som målvakt var hon reaktionssnabb 
och smidig, men helst hade hon varit utespelare. ”Jag tyck-
er om utmaningar, även om det gör ont att få smällar. Det 
gäller att vara strategisk vad det än gäller; i handboll till 
exempel ska utespelarna hjälpa målvakten med ett effektivt 
skyddsarbete.” 

I TV-rutan fascinerades Lena tidigt av naturprogram sig-
nerade Jan Lindblad och Jacques Cousteau. I 17-årsåldern 
for hon som utbytesstudent till Topeka i Kansas, USA, där 
sporter som volleyboll, simhopp och konstsim också fick 
utrymme. Kanske var det Cousteau som sådde det frö som 
växte till ett djupt intresse för marinbiologi. Flytten gick 
till Göteborg, där det småningom blev ett examensarbete 
inom zoofysiologi på biologlinjen. Det handlade om  vilka 
nerver och hormoner som reglerar förändringar i  torskens 
Gadus morhua gälblodflöden. ”Jag gillar mekanismer och 
att kunna förstå hur det egentligen fungerar”, säger Lena. 
Hon gick vidare som forskare, och avhandlingsarbetet 
handlade om respirations- och cirkulationsfysiologi och 
mekanismer som aktiveras vid syrebrist hos benfiskar. Som 
marinbiolog gillar Lena naturligtvis att dyka och att kunna 
vara i ett medium som skapar en tredimensionell upple-
velse. ”Där uppskattar jag lättheten som gör att man kan 
komma nära djuren.” Maken är röjdykare och aktiv dykare, 
vilket ger tillfällen att dyka tillsammans, särskilt utomlands. 
”Häftigaste dykupplevelsen hittills var vid Heron Island 
i Stora barriärrevet, Australien, med korallrev och vackra 
fiskar.”

”Det känns bra att arbeta med biologisk mångfald på 
ArtDatabanken”, säger Lena. ”Men det är viktigt att ha 
distans och integritet så att man inte blir missmodig, det 

gynnar inte naturvården om man tappar sugen. Det är bra 
att ha ett förhållningssätt som gör att man kan ha kul på 
jobbet.” Lena nämner det framgångsrika naturvårdsarbetet 
med groddjuren som exempel på något som ger henne 
energi.

Lena Sundin Rådström blev headhuntad till ArtData-
banken, från en tjänst som sektionschef på avdelningen för 
förvaltning av värdefull natur på Naturvårdsverket. Efter 
förankring inom familjen tog hon sig an denna ”jätteroliga 
utmaning”. Familjen inklusive Lena bor kvar i Östersund, 
vilket innebär veckopendling till arbetet i Uppsala. Hon 
trivs i Östersund, och där vill hon fortsätta att bo, så att 
hon kan fortsätta pimpla i Frostviken, fiska, plocka bär och 
svamp och åka skidor och snöskoter.

”Kan jag förbättra ArtDatabankens verksamhet, då har 
jag verkat i enlighet med mitt hjärta för att skapa förutsätt-
ningar för ett arbete som gör naturvårdsnytta”, säger Lena 
innan hon rusar iväg till tåget mot Östersund och sport-
lovet.

JANUARI
• Ny chef för ArtDatabanken, 

Lena Sundin Rådström tillträder

• Analysportalen i drift efter invig
ningen i december

FEBRUARI
• Uppstart för genomförandet av 

arktisk övervakning av biologisk 
mångfald i landmiljön

• Mediaförvirring när  nordhavsräka 
får rött ljus av WWF – vad är 
skill naden mellan det och 
 rödlistning?

MARS
• Artportalsapp får pris i Hack for 

Sweden

• Miljöpropositionen

• Enastående bomb murkleår i 
mälartrakten

Lena Sundin Rådström
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Hushållningssällskapet i Hallands våtmarksarbete, Peter Feuerbach och John 
Strand, utsågs till 2014 års naturvårdspristagare.
Foto: Mikael Wallerstedt

Cirka 300 deltagare mötte vårsolen i Uppsala. Här ser vi också avslutningstalare Ma
ria Wetterstrand och ArtDatabankens Pavel Bina, som talade om den svårinventerade 
buskmusen.
Foto: Mikael Wallerstedt

Motiveringen till naturvårdspriset 2014:
˝För ett nyskapande våtmarksarbete som utvecklar fram tidens 
landsbygd under ledning av två innovativa våtmarksbyggare: 
Peter Feuerbach och John Strand. Deras idéer, engagemang 
och förmåga att dela med sig av sin kunskap inspirerar både 
myndigheter och markägare att göra insatser som värnar 
vatten beroende organismer och som motverkar övergödning. 
Genom tillämpad forskning och  metodutveckling  genomför 
de med stor professionalitet våtmarksprojekt i naturens tjänst. 
De är själva livs levande ekosystemtjänster!˝

Gästande miljöminister Lena Ek har just fått senaste Nationalnyckeln av Lena 
Sundin Rådström och som brukligt en förpliktande gåva, denna gång utrust
ning för att rädda grodor.
Foto: Mikael Wallerstedt

PR och varumärkesarbete 
För att möta ArtDatabankens nya vision och  utvecklingen 
inom vårt arbete med att integrera och samla all vår artin-
formation och presentera den digitalt på ett tillgängligt sätt 
för våra avnämare så genomförde vi en inventering och 
prioritering bland de kännetecken som ingår i organisa-
tionens varumärkesportfölj. Resultatet sammanfattades i 
en rapport som ligger till grund för vårt fortsatta  arbete 
med ArtDatabanken som eget varumärke och alla de varu-
märken som finns hos oss. Vi genomförde också en kund-
undersökning med syfte att ta reda på våra avnämares be-
hov av ArtDatabanken. Det de framför allt behöver är:

• Förståelse för vad ArtDatabanken kan erbjuda

• Lätt tillgänglig, kvalitetssäkrad information för besluts- 
och kunskapsunderlag 

• Användbara hjälpmedel för artbestämning och doku-
mentation

• Möjlighet att söka i ArtDatabankens samtliga datakällor

Flora- och faunavårdskonferensen
Konferensen Flora- och faunavård är en populär  träffpunkt 
och informationskälla för naturvårdare i Sverige. Kon-
ferensen ska vara en mötesplats dit alla som arbetar med 
naturvård, vare sig de är verksamma professionellt  eller ide-
ellt, vill återkomma regelbundet. År 2014 handlade kon-
ferensen om resultaten från Sveriges andra rapportering 
enligt EU:s art- och habitatdirektiv liksom i Fågeldirekti-
vet samt åtgärdsbehov. Temat var ”En dag vill vi höra: Det 
gjorde ni bra!” Bevarandestatusen för de arter och natur-
typer som Sverige inom EU-samarbetet har åtagit sig att 
bevara är en bra temperaturmätare på statusen för svensk 
natur i sin helhet. Konferensen fick i utvärderingen betyg 
4,4 på en skala 1–5. Miljöminister Lena Ek var en av de 
arton medverkande talarna.

 Konferensen spelades in av UR Samtiden och kunde 
i efterhand ses i Kunskapskanalen och därefter i UR Play.

Hushållningssällskapet i Hallands våtmarksarbete tillde-
la des ArtDatabankens naturvårdspris 2014. Priset  delades 
ut den 29 april på Flora- och faunavårdskonferensen i 
Uppsala av miljöminister Lena Ek och mottogs av de två 
inno va tiva våtmarksbyggare som leder verksamheten: Peter 
 Feuerbach och John Strand. 

Biologisk mångfald i samhället 
– vår kommunikation

Kunskapsbank för arter och naturtyper

MyndighetsstödRödlistan
Svenska artprojektet

Flora- och faunavårdskonferensen

Fauna och Flora
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas  

Faunaväkteriet

Artportalen

Svenska LifeWatch

Analysportalen
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Fauna och Flora utgörs av rikt illustrerade, populärvetenskapliga artiklar som 
skrivs av professionella eller fritidsbiologer eller andra naturkännare. Spänn
vidden är stor, med allt från intresseväckande, lättsamma artiklar till mer veten
skapliga med primärpublikation, t.ex. undersökningar av djur och växtgrupper 
eller presentation av nya fynd för landet.

För att stimulera artbestämning av 
tagghudingar ordnades workshopar 
för marinbiologer med Nationalnyckel
volymen Tagghudingar–svalgsträngs
djur som underlag. 
Illustration: Helena Samuelsson

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 109:1, 2014

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 109:2, 2014

Vi medverkade vid många konferenser, utställningar och 
evenemang. Som vanligt medverkade vi också i Centrum 
för biologisk mångfalds skrift Biodiverse med ett uppslag i 
varje nummer. Svenska artprojektets twitterflöde är myck-
et uppskattat och har nu över 900 följare.

Priset ”Bästa nytta för allmänheten” gick till en mobil-
app som använde sig av data från Artportalen när tävlingen 
Hack for Sweden avgjordes i mars månad. Priset gick till 
lag ”Tummen upp” med appen ”Art app”, en digital lupp 
som förvandlar användaren till en modern Carl von Linné. 
Appen är utvecklad mot Artportalens test-APIer. Tävling-
en har skapats för att sporra och stimulera användningen av 
tretton myndigheters öppna och fria data.

Tidskriften Fauna och Flora
Fauna och Flora är en populärbiologisk tidskrift för den 
som vill veta mer om Sveriges djur- och växtvärld. Den 
innehåller en blandning av forskningsresultat, reportage, 
artporträtt, nyheter, krönikor och recensioner. Fyra num-
mer publicerades med artiklar om allt från mikroskopiska 
djur i mossfläckar på berghällar, sjögull i svenska vatten till 
fjällrävsvalpar i Norrbotten. Exempel på uppmärksammade 
artiklar var Mytomspunna vridvingar – om en dröm som 
gick i uppfyllelse, Osäker framtid för Ultunakällan, Lupp-
täcktsfärd i gräsriket och Ordning i klassen!  Taxonomi & 
systematik från fåglarnas värld.

Antalet prenumeranter uppgick i slutet av 2014 till 1 660. 
En riktad värvningskampanj riktad till Nationalnyckelns 
prenumeranter gav 260 nya prenumeranter på Fauna och 
Flora. Tidskriften har funnits på Facebook sedan 2010. År 
2014 ökade antalat gilla-markeringar kraftigt; i slutet av 
året hade vi 400 gilla-markeringar. Fauna och Flora har 
också en egen hemsida (www.faunaochflora.se). Under 
året lades sju artiklar ut i pdf-form, fritt tillgängliga.

Publikationer
På hemsidan www.slu.se/artdatabanken publicerade vi 26 
ny heter, 10 pressmeddelanden och 10 remisser/yttranden. 

Under året publicerades även några rapporter: Svenska 
artprojektets marina inventering – slutrapport, Arter & na-
turtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2013 
samt Sötvattensstränder som livsmiljö – rödlistade arter, 
biologisk mångfald och naturvård.

I samarbete med Natur
skyddsföreningen testar vi 
möjligheten att rapportera 
direkt in i Artportalen via en 
ny app om grodor. I samarbete 
med Sveriges entomologiska 
förening har även en app om 
bastardsvärmare tagits fram. 
Båda apparna ingår i fauna
väkteriets fortlöpande arbete 
att få naturintresserade 
människor att bidra med kun
skap om hotade djurarter.

Det finns nu tre mobilappar för 
artbestämning som ArtData
banken varit med att ta fram. 

En första version av Fisknyckeln 
med detaljerade beskrivningar 
av fiskarter i svenska sötvatten 
togs fram 2013 i ett samarbete 
med Sportfiskarna. Den är gra
tis att ladda ned. Under året har 
den utökats med marina arter 
och innehåller nu 240 arter.

Stimulera artbestämning
Sedan uppdraget för Svenska artprojektet justerades av re-
geringen 2013 arbetar vi med att utveckla nya metoder för 
att kunna sprida kunskap och tillgängliggöra fakta om arter. 
För att stimulera artbestämning av tagghudingar ordnades 
workshopar för marinbiologer med  Nationalnyckelvolymen 
Tagghudingar – svalgsträngsdjur som underlag. Responsen 
på erbjudandet om föreläsning med workshop i ämnet 
art bestämning av tagghudingar blev över förväntan. Bland 
annat har vi hållit föreläsningen för Uppsala universitet, 
Grebbestads folkhögskola,  Länsstyrelsen i Västra Götaland 
och Svenska Sportdykarförbundet. Drygt 100 exemplar av 
Nationalnyckeln delades ut till deltagarna. Målet var att öka 
och kvalitetssäkra inrapportering av marina evertebrater till 
Artportalen.

Under mässan Bok & Bibliotek i Göteborg  medverkade vi 
på forskartorget. Författaren och mossexperten Lars  Hedenäs 
föreläste om mossor i och med att vi  publicerade National-
nyckelvolymen Bladmossor: skirmossor – baronmos sor. Tor-
leif Ingelög, som skrivit boken Skatter i vått och torrt, före-
läste om vikten av att bevara de biologiska samlingarna. Vid 
årets slut fanns 245 exemplar av den boken kvar i lager. Den 
trycktes 2013 i en upplaga på 2 000 exemplar. 

Vårt samarbete med Sportfiskarna fortsatte, och appen 
Fisknyckeln utökades med 190 marina arter med illustra-
tioner från Nationalnyckeln. Appen lanserades på nytt för 
att stimulera bestämning och rapportering av fiskar. Fram 
till och med 2014 hade drygt 25 000 nedladdningar av 
Fisknyckeln gjorts. 

Under året knöt vi flera nya kontakter och skapade nya 
samarbeten, bland annat med Anundsjö  hembygdsförening, 
som i ett LONA-projekt informerade allmänheten 
om fisk arterna i Anundssjösjön genom utbildning där 
National nyckeln om strålfeniga fiskar användes och en af-
fisch delades ut. En utställning ordnades också. Detta sam-
arbete leder nu till att Naturum Höga Kusten kommer att 
låna utställningen. 

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 109:4, 2014

Populärrapporten Arter & naturtyper 
i habitatdirektivet – bevarandestatus 
i Sverige 2013 trycktes i 3 000 ex 
och en stor del av upplagan skick
ades ut gratis till olika intressenter. 
Både den marina slutrapporten och 
skriften om sötvattensstränder går 
också att ladda ner som pdf från 
hemsidan.

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 109:3, 2014

Arter & naturtyper  
i habitatdirektivet
– bevarandestatus i Sverige 2013

ArtDatabanken

Anna Karlsson, Matz Berggren,  

Kennet Lundin och Rikard Sundin 

SVENSKA ARTPROJEKTETS  

MARINA INVENTERING  – slutrapport 

ArtDatabanken 
Rapporterar  16l

Ulf Bjelke (red.)

SÖTVATTENSSTRÄNDER SOM LIVSMILJÖ
– rödlistade arter, biologisk mångfald och naturvård

ArtDatabanken 
Rapporterar  15l
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Vår Håkan
”Jag blir glad av våren när ljuset och blommorna återvän-
der”, säger tvåbarnspappan Håkan Berglund på dialekt 
som skvallrar om ett ursprung i Norrbotten.

Håkan sveper ett glas vatten före vårt samtal, eftersom 
han just varit ute på en löprunda i hemmaskogen Nåsten 
i Uppsala. Att det är mitten av februari och tre plusgrader 
ute är inget hinder.

”Jag försöker röra mig utomhus i naturen varje dag året 
runt”, säger han och tillägger: ”Det är en annan vår här 
jämfört med Norrbotten; där åker man skidor på skaren 
och sen övergår våren snabbt i sommar.”

Helst löptränar han, åker skidor eller orienterar i  skogen, 
det ger honom förutom god hälsa möjlighet att samtidigt 
inventera lunglavar och rynkskinn eller spana efter vind-
fällda aspar med cinnoberbaggar. ”Orientering är en  livsstil, 
en social idrott för hela familjen, och man lär sig mycket 
om naturen och ser landskapet ur ett fågelperspektiv.”

Efter barndomsåren i Boden har Håkan flyttat runt och 
bott på olika platser i Norrland, Helsingfors och Stock-
holm. Han har forskat om skogslevande mossor, lavar och 
vedsvampars utbredning i förhållande till naturskogars frag-
mentering, men även skogsbränders betydelse för  skogars 
dynamik och ekologiska restaurering. Det har blivit många 
spännande fältarbeten i såväl Sverige som Finland och 
Ryssland. Ett undersökningsområde är Granlandets natur-
reservat, en stor myr-skogmosaik i Norrbottens skogsland 
mellan Vuollerim och Överkalix. Med Granlandet som re-
ferens visade Håkan på effekterna av skogsfragmentering 
och betydelsen av nyckelbiotoper för rödlistade arter i det 
brukade landskapet.

”I närbelägna byar påminns man även om inlandsbefolk-
ningens dramatiska förändringar under 1900-talet. Kvar 
finns spåren av expansionen genom skogsbruk och ny-
byggar verksamhet under seklets första hälft; då fanns folkliv, 
skolor, affärer och elljusspår, nu är bygden  avfolkad”, kon-
staterar Håkan.

Håkan har även arbetat vid FSC (Forest Stewardship 
Council), där skogsbruket och olika intressegrupper ut-
vecklar skogsbrukscertifieringens regler. Sedan 2012 arbe-
tar han vid ArtDatabanken som naturtypsansvarig för skog, 
dvs. han samordnar skogliga frågor internt samt arbetar 
med utredningar, analyser och expertstöd till olika intres-
senter i ekologi och skoglig naturvård.

Det spännande med att arbeta på ArtDatabanken, menar 
Håkan, är det tydliga naturvårdsperspektivet med arter i fo-
kus. Skogars naturvärden och avvägningar mellan olika in-
tressen är också ett ständigt hett ämne i Sverige. Att ansvara 
för de skogliga frågorna innebär väl en utsatt position?

APRIL
• Publikation: Arter & naturtyper i 

habitatdirektivet

• Flora och  faunavårdskonferens. 
Naturvårdspriset delas ut

• Kompletterande rapportering 
om fåglar till EU

MAJ
• Småkryp in i nya Artportalen

• Ny app om grodor

JUNI
• Ny version av Fisknyckeln

• Ny app om bastardsvärmare

• Pressmeddelande om att bl.a. 
nordhavsräka föreslås att bli 
rödlistad

Håkan Berglund

”Ja, intressekonflikterna i skogen är en utmaning, men 
ArtDatabanken är en expertinstans med tydlig uppgift. Vår 
roll är att ta fram väl underbyggda och ändamålsenliga  fakta 
om arter och naturtyper som kan användas i  samhället, till 
exempel av beslutsfattare.”

En vanlig fråga är hur arterna och naturtyperna i den 
svenska skogen mår. Enligt rödlistan, som tas fram av Art-
Databanken och är en prognos över risken för att arter dör 
ut, har 75 % av alla rödlistade arter som är knutna till skog 
en minskande trend. En annan användbar miljöbarometer 
är rapportering av skogars bevarandestatus enligt EU:s art- 
och habitatdirektiv, som Håkan arbetar med. Den visar att 
arealen skog för naturvård ligger under tröskelvärden för 
hur mycket arter behöver av sin livsmiljö. Mer och effekti-
vare naturvård behövs för att vi ska klara att bevara alla 
arter, särskilt i de sydsvenska skogslandskapen och deras 
ädellövskogar. Rödlistan och EU-rapporteringen – som 
har olika utgångspunkter – ger alltså en samstämmig bild 
av läget i skogen.
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sjöar och vattendrag. Under året har dessa portaler framför 
allt förvaltats och supportats. 

Den svenska infrastrukturen för biodiversitetsforskning, 
Svenska LifeWatch, tillgängliggör nu art- och fyndinforma-
tion via webbtjänster och den s.k. Analysportalen på ett 
samlat sätt från flera källor. 

Artportalen
Parallellt med förvaltningen av den befintliga Artportalen 
har arbetet med att utveckla nästa generation av hela rap-
portsystemet fortgått. Det genomförs som ett gemensamt 
projekt tillsammans med Artsdatabanken i Norge. I maj 
2013 lanserades det nya systemet i Sverige, för kärlväxter, 
kryptogamer, ryggradsdjur m.fl. grupper. År 2014  öppnades 
systemet även för småkryp och marina evertebrater. Det 
har skapat nya möjligheter för alla som använder rapport-
systemet för de här grupperna. Vi gör det enkelt att rap-
portera och ta ut data på ett flexibelt sätt där användaren 
kan styra parametrar och visning. 

Artinformation och artbestämning
Projektet Samlad artinformation, etapp 2,  genomfördes 
under året med fokus på utveckling av elektroniskt publi-
cerade bestämningsnycklar och artpresentationer för att 
skapa ett funktionellt verktyg för säker artbestämning och 
presentation av kvalitetsdeklarerad fakta om arter. En styrd 
nyckel för lockespindlar och ett verktyg för hantering av 
bilder kopplat till den elektroniska nyckeln togs fram. Sam-
tidigt ackumuleras och kvalitetssäkras en ständigt ökande 
kunskapsmängd i ArtDatabankens artfaktadatabas, framför 
 allt genom arbetet med rödlistan 2015.

ARTPORTALEN
ANTAL FYNDUPPGIFTER 

totalt i databas
ANTAL FYNDUPPGIFTER

inkomna under 2013
ANTAL FYNDUPPGIFTER

inkomna under 2014

Kärlväxter 5 328 275 320 633 580 976

Mossor 498 840 29 850 27 133

Lavar 461 425 26 515 3 4476

Svampar 1 319 981 181 449 115 307

Alger 11 313 501 2 108

Evertebrater 3 130 073 410 093 344 596

Fåglar 33 123 194 3 463 380 3 714 566

Grod- & kräldjur 37 748 5 212 4 933

Fiskar 20 724 820 2641

Fladdermöss 10 586 1 471 1 061

Övriga ryggradsjur 32 532 4 519 4 869

Samtliga 43 974 691 4 444 443 4 832 666

Systematik och namn
Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas ger svenska natur-
vårdare ett gemensamt språk för vad vi kallar Sveriges arter 
och är en rikslikare och navet i ArtDatabankens hantering 
av artinformation. Till Dyntaxa adderades under året 1 532 
nya arter och 7 997 nya namn, med tyngdpunkt på insekter 
och svampar (inklusive lavar). Två workshopar genomför-
des med experter som ansvarar för att förse Dyntaxa med 
uppdateringar av namn och taxonomi. På förvaltnings-
sidan gjordes två mjukvarureleaser, där vi främst förbättra-
de namnhanteringen.

Inom ramen för regeringsuppdraget Svenska artprojek-
tet ger ArtDatabanken stöd till utforskning av Sveriges ar-
ter och stöd till biologiska museers verksamhet. Ett viktigt 
arbete är också att utforma och hålla den taxonomiska da-
tabasen Dyntaxa à jour och att därigenom stödja samhäl-
lets behov av normerande namn.

ArtDatabanken hanterar därför planering, utlysning, an-
sökningsgranskning och uppföljning av anslag till inven-
teringar och taxonomisk forskning samt stöd till landets 
biologiska museer. Vidare hanteras planering och koordi-
nering av tematiska workshopar, forskarkurser och särskil-
da större inventeringar och kontakter med Kommittén för 
svenska djurnamn, och Sveriges nationella nod för Global 
Taxonomy Inititative.

Kommittén för svenska djurnamn fastställde svenska 
namn för svenska klokrypare och nakensnäckor.

Fynddata
ArtDatabanken bedriver en omfattande hantering av data 
om observationer av arter i Sverige. Viktiga delar genom-
förs som en del av ArtDatabankens åtagande som datavärd 
på uppdrag av Naturvårdsverket. Data lagras för  närvarande 
i två databaser med uppgifter om arters förekomster i lan-
det. Den sedan tidigare befintliga observationsdatabasen 
innehåller framför allt äldre data. Den samlade uppgifter 
främst om de rödlistade arterna, men även arter förteckna-
de i bilagorna till EU:s fågel- resp. art- och habitat direktiv. 
I takt med att Artportalen (se nedan) har utvecklats, har 
nytillkomna uppgifter hanterats där istället. Befintliga 
fynd uppgifter i observationsdatabasen kvalitetssäkras och 
förs över till Artportalen. På lång sikt kommer alla data att 
samlas i Artportalen. 

De data som finns i databaserna hanteras i olika ärenden 
gentemot centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, 
naturvårdskonsulter, allmänheten, företag inom areella nä-
ringar m.fl. – se tabell. Under år 2014 har ett mycket stort 
antal uppgifter fördelats till olika avnämare. Sam tidigt på-
går ett fortlöpande arbete med kvalitetssäkring och upp-
datering av befintliga data. Fler aktörer ansluter sina system 
till ArtDatabankens webbtjänster så att de får direkt till-
gång till fynduppgifter i sina applikationer.

Träd- och musselportalerna är etablerade databaser för 
observationer om skyddsvärda träd respektive stormusslor i 

Våra data och fakta om arter 
och naturtyper

KATEGORI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Länsstyrelse 30 33 24 16 11 16 12 18 16 8

Kommun 22 29 23 16 17 18 24 21 27 33

Annan organisation 7 1 7 2 9 2 10 7 1 4

Konsultfirma 29 44 37 47 67 106 134 240 243 296

Ideell organisation 2 1 4 6 7 3 0 1 8 19

Privatperson 27 45 21 17 6 10 10 8 5 12

Forskning 1 4 2 4 5 2 3 5 3 3

Undervisning 4 2 1 2 2 0 1 3 0 0

Totalt 125 164 122 112 124 160 198 306 314 382

Antalet uttags och behörighets
ärenden för åtkomst till fynd av 
skyddsklassade arter ökar drama
tiskt för konsultfirmor, medan det 
för t.ex. länsstyrelserna minskar 
då de numera har direktåtkomst 
till dessa data.

43 974 691 FYND Mängden fynduppgifter i Artportalen framgår av nedanstående tabell.

På spaning efter arter. Foto: Johan Södercrantz
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SVENSKA ARTPROJEKTETS 
STYRGRUPP

Genom Svenska artprojektet finansieras därmed fram-
tagandet av information och bestämningsnycklar, liksom 
stora delar av de verktyg som ArtDatabanken utvecklar 
för elektronisk publicering av bestämningsnycklar och 
artpresentationer. Svenska artprojektet inkluderar också 
finansiering av forskning och in ven  teringar som syftar till 
framtagande av information om nya arter samt ger bidrag 
till landets museer.

Den övergripande samordningen och strategiska plane-
ringen av Svenska artprojektet utförs av en styrgrupp, vil-
ken under året bestod av en representant från ArtDataban-
ken och sju externa ledamöter.

Forskning och inventering inom Svenska artprojektet
Under våren 2014 utlyste ArtDatabanken i sedvanlig ord-
ning medel för taxonomisk forskning och inventeringar 
gällande dåligt kända organismgrupper.  Ansökningarna 
granskades och rangordnades av taxonomisk  expertis inom 
Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté. 13,4 msek 
beviljades i stöd till taxonomisk  forskning och inventering. 
De sex projekt som beviljades  behandlar organismgrupper-
na småringmaskar, plattmaskar, basidie svampar, gallmyggor, 
dans- och styltflugor samt naken snäckor.

Under året publicerades en rapport om resultaten från 
Svenska artprojektets marina inventering. Rapporten ingår 
i serien ArtDatabanken rapporterar och omfattar 48 sidor, 
inklusive en engelskspråkig sammanfattning.

ArtDatabanken har samordnat ett uppdrag från Havs- 
och vattenmyndigheten att utföra s.k. DNA-streckkod-
ning på marint material insamlat genom finansiering från 
Svenska artprojektet. I uppdraget ingår också att förbättra 
dokumentationshantering m.m. inom ramen för Natur-
historiska riksmuseets s.k. DNA-nyckel. ArtDatabanken 
har också deltagit i initiativet att inrätta ett svenskt konsor-
tium för DNA-streckkodning, kallat SweBOL.

Forskarskola, workshopar och systematikdagar
Svenska artprojektet har sedan 2006 drivit en forskarskola i 
taxonomi. Antalet doktorander inom Svenska  artprojektet 
är dock numera litet, och därför fasades forskarskolan ut 
under 2013. Ambitionerna lever dock vidare i form av 
kurser, workshops och nätverksaktiviteter, i första hand för 
artprojektets aktiva forskare och museianställda. Verksam-
heten ska bidra till att utbilda den nya generationen av 
forskare inom systematik och taxonomi, att artprojektets 
forskare ska känna samhörighet och delaktighet i Svenska 
artprojektets syfte, att synliggöra systematik och taxonomis 
samhällsrelevans samt att sprida taxonomisk kunskap utan-
för akademin.

Malin Strand var under året koordinator för Svenska art-
projektets forskarnätverk, och hon har varit huvudansvarig 
för kontakter och samplanering med norska forskarskolan 
ForBio.

I november arrangerades en avancerad internationell 
kurs om artbestämning av marklevande organismer (till-
sammans med Inst. för ekologi, SLU och ForBio). Kursen 
hade 13 deltagare från sju länder som undervisades av åtta 
experter (varav en är aktiv forskare inom Svenska artpro-
jektet). Kursen utvärderades med goda vitsord och höga 
betyg.

Systematikdagarna – en konferens om systematik och 
taxonomi – genomfördes för tionde året i rad 24–25 no-
vember, med stöd av ArtDatabanken. Konferensen hölls 
vid Göteborgs universitet och arrangerades av Svenska 
Systematikföreningen. Ett knappt hundratal personer del-
tog. Under konferensen ordnades en kort informationsträff 
för Svenska artprojektets aktiva forskare, där de nytillkom-
na forskare som var närvarande presenterades och hälsades 
välkomna. 

ArtDatabanken berättade om Svenska artprojektet på 
ett internationellt symposium om identifiering av parasit-
steklar, med särskilt fokus på familjen Ichneumonidae. 
Symposiet hölls 15–16 december 2014 på Naturhistoriska 
riksmuseet.

Stödjer viktigt arbete med biologiska samlingar
Utbetalning av de medel till biologiska samlingar som be-
slutades under 2013 löpte som planerat. Nästa utlysning är 
planerad till årsskiftet 2015/2016 och gäller medel för pe-
rioden 2017–2019. ArtDatabanken deltog i SAMSA-grup-
pens (arbetar med samlingsfrågor inom Naturhistoriska 
museers samarbetsorganisation) möte i Lund den 11 no-
vember 2014. 

Nationalnyckelvolymen Bladmossor: 
skirmossor–baronmossor omfattar alla 
pleurokarpa mossor i Sverige, 220 arter. 
I boken ingår bestämningsnycklar till 
släkte och art samt en huvudnyckel som 
täcker volymens grupper.

Arbetetet med framtagning av fakta och bestämnings-
nycklar för fler organismgrupper fortsatte, bland annat för 
steklar, sporsäckssvampar, havsborstmaskar och en övergri-
pande bestämningsnyckel till de tre Nationalnyckelvoly-
merna Egentliga bladmossor.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna  publicerade 
under hösten bokvolymen Bladmossor: skirmossor  –  baron-
mossor som omfattar alla pleurokarpa mossor i  Sverige, 
drygt 200 arter. I boken ingår bestämningsnycklar till 
släkte och art samt en huvudnyckel som täcker volymens 
grupper. Författare är förste intendent Lars Hedenäs vid 
Naturhistoriska riksmuseet.

Utgivningen i september blev den sista volymen i bok-
verket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna med 
nuvarande upplägg, så långt ArtDatabanken kan se i fram-
tiden. I och med detta avslutades prenumerationerna av 
bokverket. Samtidigt startades ett nytt nyhetsbrev från 
Svenska artprojektet för att ha en fortsatt kontakt med våra 
avnämare och ambassadörer för projektet. 

Ny kunskap genom Svenska artprojektet
ArtDatabanken arbetar på uppdrag av regeringen inom ra-
men för Svenska artprojektet. ArtDatabankens tolkning av 
regeringens mål är: 

1.  Att den biologiska mångfalden i Sverige är väl känd och 
vetenskapligt beskriven ner till artnivå. 

2. Namn och släktskap för alla svenska eukaryota organis-
mer finns samlade och är tillgängliga. 

3. Kvalitetssäkrade fakta som möjliggör artbestämning av 
alla flercelliga svenska arter finns samlade och är till-
gängliga. 

4. Svenska artprojektets samhällsrelevans och resultat 
kommuniceras effektivt. Nationella och internationella 
samarbeten tas väl tillvara.

• Kartlägga och vetenskapligt beskriva i landet förekommande arter av 
djur, växter och svampar, med prioritet för dåligt kända arter och orga
nismgrupper. 

• Tillgängliggöra fakta och data för i första hand forskare och yrkesverk
samma naturvårdare, med fokus på digital kunskapsspridning. I andra 
hand kan den naturintresserade allmänhetens intressen tillgodoses, 
om lämpligt i samverkan med andra aktörer, bl.a. för att stimulera och 
kvalitetssäkra inrapportering av artobservationer till Artportalen. 

• Bidra till att uppfylla nationella och internationella mål för ekosystem 
och biologisk mångfald genom att förse samhället med kunskapsun
derlag och verktyg för miljöövervakning och naturvårdsåtgärder. 

SVENSKA ARTPROJEKTETS MÅL

Foto: Christopher Reisborg

VETENSKAPLIGA KOMMITTÉ

Ordförande: Ulf Gärdenfors

Norska artprojektet: Ingrid Salvesen med Ingrid Erthus Mathisen som 
suppleant.

Taxonomisk och systematisk forskning: Stefan Ekman, Mari Käller
sjö, Ellen Larsson och Fredrik Ronquist 

Information och marknadsföring: Mariann Eriksson

Övriga avnämare: Thomas Strid 

Därtill var forskningssekreterare Rikard Sundin och biträdande chef för 
Program arter Maria Rolf adjungerade. Fredrik Ronquist avsade sig sitt 
uppdrag under hösten och till ny ledamot utsågs Kjell Arne Johanson. 
Maria Rolf ersattes av den nya chefen för Program arter, Liselott Sjödin 
Skarp.

Under året bestod kommittén av följande ledamöter: Per Alström 
(ny ordförande), Danny EibyeJacobsen, Henrik Enghoff, Karen Hansen, 
Christer Hansson och Leena Myllys

Styrgruppen består av ArtDatabankens stf chef Ulf Gärdenfors (ordförande) 
samt sju externa ledamöter.

SVENSKA ARTPROJEKTETS

Målen så som de formuleras i regeringsuppdraget.
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Leende Liselott
Liselott Sjödin Skarp är sedan augusti 2014 chef för Pro-
gram Arter vid ArtDatabanken. Hennes dialekt vittnar om 
det småländska ursprunget på landsbygden utanför Växjö. 
”Småland är en pärla!”, säger Liselott med sitt karaktäristis-
ka leende som så ofta lyser upp hennes ansikte. Ett leende 
som möter kollegorna såväl vid flyktiga morgonmöten i 
korridoren som vid lite mer allvarliga mötesdiskussioner.

Det är det småländska lugnet, tänker jag.
De småländska pärlorna visualiserar hon med att  beskriva 

det säregna odlingslandskapet – Småland är ett av de län 
som har flest hårdvallsängar och mest levande slåtter. ”Här 
finns unikt många småbrutna miljöer, stenmurar, småbio-
toper och hamlade träd.” Det är miljöer som riskerar att 
försvinna om man inte behåller betande djur och lant-
brukare som är intresserade av att sköta landskapet,  menar 
Liselott. Bland småländska naturpärlor rekommenderar 
Liselott besök i naturreservaten Våraskruv och Skäraskog. 
Våraskruv är en gammal arrendegård under Sävsjö säteri 
med anor från medeltiden. På ängarna växer ekar som kan 
ha varit unga plantor när Nils Dacke och smålänningarna 
gjorde uppror mot Gustav Vasa.

Naturintresset har följt Liselott sedan ungdomstiden och 
kanaliserades till en början genom Scouterna, Fältbiolo-
gerna och Friluftsfrämjandet. En inspirerande lärare på 
gymnasiet i Växjö riktade in intresset mot växter. Kanske 
var det också han som sådde det frö som gjorde att hennes 
intresse för kryptogamer växte. ”Jag är särskilt förtjust i 
gräs, halvgräs, mossor och lavar”, säger Liselott med sina 
skorrande r och ett varmt leende. ”Jag är ingen kryssare, 
men jag kryssar i Kroken och markerar de kärlväxter jag 
sett. Kroken, det är kortnamnet på den i branschen väl-
kända Svensk Flora – fanerogamer och ormbunksväxter 
av Krok och Almquist. Naturintresset ledde henne små-
ningom till universitetsstudier i biologi i Uppsala. Under 
2000-talet har Liselott arbetat vid länsstyrelserna i Krono-
berg och Västmanland. Arbetsuppgifterna har bl.a.  handlat 
om rådgivning, skötselplaner, EU-stöd, miljömål och pro-
jektledning för ängs- och betesmarksinventeringen, men 
framför allt om skötsel och uppföljning av skyddade om-
råden.

Liselott gillar tiden fram till midsommar allra bäst, då allt 
är i blom. Hon har en förkärlek för allt som är blått i natu-
ren och exemplifierar med vår- och klockgentiana. Blått är 
också något hon förknippar med härliga bad.

Resor är ett stort intresse för Liselott, men sedan famil-
jens tre barn föddes har resandet och andra intressen som 
dans, sång, pianospel och träning fått stå tillbaka en del. 
Reslusten och biologin kunde hon kombinera under två 

JULI
• Preliminär Rödlista 2015 öppen 

för kommentarer

• Ny styrgrupp för ArtDatabanken

AUGUSTI
• Liselott Sjödin Skarp tillträder 

som ny chef för program arter

• Exkursion till Höga kusten

• ArtDatabanken besökte skogs
brandfältet i Västmanland

SEPTEMBER
• Nationalnyckelvolym om mossor 

 publicerad

• Föredrag på bokmässan i Göte
borg om mossor och samlingar

Liselott Sjödin Skarp

perioder som utbytesstudent, vid University of Ulster på 
Nordirland och Universidad de Granada i Spanien. Under 
den perioden gjorde hon två examensarbeten, ett på EBC 
(Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala) om lavsystema-
tik och ett via Institutionen för Systemekologi vid Stock-
holm universitet. Det senare var ett s.k. Minor Field Study 
via Sida, där Liselott studerade uthålligt bruk av regnskogs-
palmer i Rondonia, Brasilien. En period som reseledare 
för TEMA:s natur- och kulturresor passade också väl in i 
hennes portfölj.

”Anledningen till att jag sökte mig till  ArtDatabanken – 
och trivs så bra här – är att jag brinner för frågor som kopplar 
till naturvård, arter och naturtyper. Jag ser att ArtDataban-
ken har en viktig roll som ett nationellt kunskaps cen trum, 
och som länk mellan myndigheter, forskare, na turvårdare 
och ideella föreningar i bevarandet av den biologiska mång-
falden. Samverkan är för mig ett  nyckelord”, säger Liselott.

Stora frågor som Liselott arbetar med nu är fynddata in-
klusive lansering av nya Artportalen, artbedömningar och 
analyser i samband med Rödlistan 2015 samt att få fart 
på ArtDatabankens elektroniska publicering av arter och 
artfakta.
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Uppdragen för NV och HaV under 2014 samlas under 
deluppdrag. De mest omfattande uppdragen tids och 
budgetmässigt har varit nr 1, 3, 5a och 7.

verket och HaV i granskningen av de nationella invente-
ringarna THUF (terrester habitatuppföljning) och MOTH 
(monitoring of terrestrial habitats – ett Life-projekt).

Främmande arter
Vi har under hösten lett omprogrammeringen av  Nobanis 
(The European Network on Invasive Alien Species), en 
webplattform för information om främmande arter. Själva 
utvecklingsarbetet slutfördes under hösten, och det som 
kvarstår är test och rättningar. Genomförandet har  också 
omfattat utbildning i systemet, där Nobanissekretariatet 
(Köpenhamn), Naturvårdsverket och ArtDatabanken har 
deltagit.

Åtgärdsprogram för hotade arter
ArtDatabanken levererade under hösten förslag till en 
ÅGP-lista för akvatiska organismer. Samtliga hotade akva-
tiska arter bedömdes utifrån ett gemensamt klassificerings-
system. Den viktigaste faktorn vid bedömningen visade 
sig vara huruvida arten bedömdes uppfylla kriteriet ”på-
verkbar genom artinriktade åtgärder på lokal nivå inom 
30 år”. I några flerartsprogram har arterna aggregerats i 
funktionella grupper (t.ex. lekvandrande fisk) eller till sär-
skilda livsmiljöer (t.ex. källor). Det föreslogs också en ny 
typ av kunskapsuppbyggande program, vilket passar bra i 
hav och sjöar där det ofta finns oklarheter kring hur man 
bäst arbetar med artinriktade åtgärder.

Miljöanalys
Ett miljöanalysprojekt om art- och naturtypsstatistik har på-
börjats inom uppdraget. Syftet är att kartlägga frågeställning-
ar utifrån behov inom naturvården och identifiera art- och 
naturtypsstatistik som kan fungera för att besvara dessa. Vi 
har bl.a. presentaterat en alternativ statistisk modell för att 
årligen uppdatera trender baserade på ofullständiga stickprov.

Inom deluppdraget miljöanalys har vi också fortsatt att 
arbeta med att ta fram rödlisteindex per naturtypsgrupp. 
Möjligheten att använda rödlisteindex för att bedöma 
skillnader i tillstånd mellan naturtypsgrupper ökar ju fler 
artgrupper som i sin helhet kopplas till landskapstyp. För 
närvarande kvarstår detta arbete för några stora artgrupper, 
t.ex. storsvampar och skalbaggar.

Internationellt arbete
ArtDatabanken bedriver en omfattande internationell 
verksamhet, med utbyte av erfarenheter med andra länder 
och internationella organ. Dessa inkluderar bl.a. de nord-
iska och baltiska länderna, EU, Internationella naturvårds-
unionen (IUCN), Bernkonventionen och en rad orga nism -
gruppsinriktade organisationer. ArtDatabanken är sedan 
2008 medlem i IUCN och också aktiv i Svenska national-
kommittén för IUCN. 

Medarbetare vid ArtDatabanken är ordförande i  IUCN:s 
artspecialistgrupp (SSC) för mossor respektive för svampar. 
ArtDatabanken har under året också gått in som partner i 
en ansökan om ett LIFE-projekt, Establishing a European 

Red List of Bryophytes, Pteridophytes, Saproxylic Beetles, 
Terrestrial Molluscs and Vascular Plants, med IUCN som 
huvudman. ArtDatabanken har ledamöter i IUCN:s Stan-
dards and Petition subcommittee, Conservation of Arctic 
Flora och CAFF:s floragrupp CFG, tillika IUCN:s SSC för 
arktiska växter. ArtDatabankens ledamot i Planta Europas 
styrelse Mora Aronsson blev under året dess ordförande. 

ArtDatabanken koordinerar SLU:s partnerskap i Euro-
pean Topic Centre for Biodiversity (ETC-BD), som på 
uppdrag av Europeiska miljöbyrån (EEA) bistår EU-kom-
missionen med implementeringen av EU:s naturvårdspoli-
tik med fokus på Art- och habitat- samt Fågeldirektivet 
liksom att utveckla och förbättra EU-flöden av biodiversi-
tetsdata och information.

ArtDatabanken är också medlem i ett europeiskt nätverk 
för naturvårdsinriktade organisationer kallat  Euro pean 
Centre for Nature Conservation (ECNC), med säte i Ne-
der  länderna. Genom nätverket ges möjlighet att delta i 
 olika naturvårdsinriktade europeiska projekt, ofta på upp-
drag av EU.

Samarbetet med Artsdatabanken i Norge har under året 
utvecklats vidare, främst genom samarbete med utveck-
lingen av den nya versionen av Artportalen.

Se även LifeWatch nedan.

rapporteringen enligt artikel 17 i en populär version, ”blåa 
boken”. Resultaten från båda rapporteringarna presentera-
des på den årliga Flora- och faunavårdskonferensen. 

Underlaget och resultaten från Artikel  17-rapporteringen 
för marina arter och naturtyper användes också för att bistå 
Havs- och vattenmyndigheten med prioritering av åtgärd er 
i framtagandet av åtgärdsprogram för  Havsmiljödirektivet.

Under hösten tog vi fram en förstudie om vilken me-
todik och vilka artgrupper som är lämpliga att använda 
för att testa kriterier i Ramsarkonventionen. Dels för att 
tillämpa i Sveriges befintliga Ramsarområden, dels för att 
se över om det finns anledning att komplettera med fler 
Ramsarområden. Förstudien utfördes på grod- och kräl-
djur samt vissa akvatiska evertebrater.

Vi har som stöd för HaV:s åtaganden påbörjat en ut-
värdering av tre marina arter som finns med på Ospar-
konventionens lista över minskande arter - islandsmussla, 
europeiskt ostron och purpursnäcka - för att ta reda på 
om de med en fördjupad analys fortfarande bedöms som 
livskraftiga (LC) enligt den svenska rödlistan.

ArtDatabanken har under året representerat Sverige i 
Orniskommittén och också deltagit i Expert Group on 
Reporting, kopplat till EU-kommissionens arbete med 
EU:s naturvårdsdirektiv.

Stöd till länsstyrelserna
Under 2014 genomförde vi en skoglig utbildning i sam-
arbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län. Utbildningen 
innehöll moment med uppföljning av skogsbränning samt 
en dag för övningar i tolkning av skogliga naturtyper. En 
kurs för uppföljning av gräsmarker var planerad men ställ-
des in på grund av lågt deltagarantal. 

Biogeografisk uppföljning 
Inom projektet biogeografisk uppföljning har arbetet med 
de akvatiska delsystemen fortsatt varit intensivt och bland 
annat har vi reviderat delsystemrapporter som belyser ak-
tuella behov av uppföljning för habitatdirektivets marina 
och limniska naturtyper och arter.

Under sommaren bidrog ArtDatabanken med kunskaps-
överföring via art- och naturtypsexperter som deltog i ar-
betet med inventering av grynsnäckor och kärlväxter samt 
vid uppföljning och metodutveckling för  uppföljning av 
sandstäpp och gräsmarker. Vi har också bistått Naturvårds-

Miljöanalys, naturvård och 
forskning

Uppdrag nr Benämning Omsättning (tkr)

1
EU-direktiv och internationella 
konventioner

2 075

2
Länsstyrelsernas arbete med skyd-
dade områden och arter

601

3 Biogeografisk uppföljning 2 457

4 Datavärd för arter 240

5a Artportalen 9 344

5b
Portalen för skyddsvärda träd och 
stormusslor

198

6 Biologiska termer och begrepp 400

7 Åtgärdsprogram för hotade arter 1 189

8 Främmande arter 342

9 Miljöövervakning 0

10 Miljöanalys 415

11 Grön infrastruktur 415

12 Naturtypsstöd 200

13
Styrning och samordning av 
uppdragen

431

MYNDIGHETSUPPDRAG

I samband med ansökan om 
 LIFEprojektet togs en skrift om 
 mossor i Europa fram. Den är både 
en checklista och ett underlag 
som stöd för en framtida revision 
av en ny europeisk rödlista.

Ålgräsängen är ett värdefullt ekosystem som behöver riktade insatser för att 
inte ytterligare minska i utbredning och kvalitet.
Foto: Patrik Svensson

Uppdrag från Naturvårdsverket och HaV
ArtDatabanken arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket 
och Havs- och vattenmyndigheten, HaV inom en treårig 
ram överenskommelse vars syfte är att långsiktigt  säkerställa 
att biologisk kompetens och infrastruktur finns för att 
stödja myndigheterna i verksamheter som rör arter och 
naturtyper. Arbetet delas upp inom 14 olika deluppdrag 
vars omfattning 2014 framgår av tabellen nedan. 

EU-direktiv och internationella konventioner 
I början av året tog vi fram ett underlag om risken för 
skada på arter och naturtyper i Natura 2000-områden i 
anslutning till en planerad kalktäkt i Bunge på Gotland, 
som underlag till Naturvårdsverkets yttrande i ärendet. 

Under våren kompletterade vi Sveriges första rapporte-
ring enligt artikel 12 i fågeldirektivet. Vi publicerade också 
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Artinformation direkt till skogsmarksägare 
Vi har arbetat vidare med ett uppdrag åt Skogsstyrelsen 
med målet att göra informationen om skogslevande röd-
listade arter användbar för skogsbrukare och naturvårdare.  
De preliminära resultaten är klara. Vi utvecklar våra fakta 
om arter så att de kan användas för praktiskt rådgivning och 
planering av naturvårdsåtgärder för att bevara rödlistade ar-
ter på fastigheten eller i bygden.

Under 2015 kommer ArtDatabanken ingå i referensgrup-
pen för ”Samlad fastighetsspecifik information Fas 2” som 
ska utforma ett förslag på lösning för  tillgängliggörande 
av information om natur- och kulturvärden för fastighets-
ägare. Det underlag som ArtDatabanken tagit fram i 
projek tet ”Information om skogslevande rödlistade arter” 
skulle kunna användas och få spridning via den tjänst som 
eventuellt kommer att utvecklas.

Remisser
ArtDatabanken har under året svarat på remisser framför 
allt från nationella myndigheter, departement och miljö-
domstolar. Våra yttranden omfattar framför allt utredningar 
och ärenden inom naturvård, miljöövervakning, miljö-
målsarbete, artskydd och miljöprövningar.

Forskning vid ArtDatabanken
ArtDatabankens medarbetare Tord Snäll har befordrats till 
professor vid NJ-fakulteten från och med 30 september 
2014. Hans forskning omfattar hur arters utbredning och 
status förändras över tiden i förhållande till livsmiljö och 
omvärldsfaktorer. Ytterligare forsknings- och  analysprojekt 
omfattar bland annat modellering och kartering av grön 
infrastruktur baserat på rumslig naturvårdsprioritering 
samt kartering av ekosystemtjänster inom EU-arbetet 
MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their 
Services). Marinbiologen Malin Strand blev docent i syste-
matik och biodiversitet.

Forskarassistenter
ArtDatabanken har två forskarassistenter som forskar på 
arters förekomst i akvatiska respektive terrestra miljöer. 
Bland annat ska Artportalens data användas inom forsk-
ningen för att ge svar på hur vanliga och rödlistade arters 
utbredning och status förändras över tiden.

Postdoktorforskare
ArtDatabankens forskning har under 2014 utökats med tre 
postdoktortjänster, utöver en befintlig. Den nya forskning-
en omfattar bland annat studier om användning av Artpor-
talsdata för att kunna förutsäga arters framtida utveckling. 
Vi fortsätter också med forskningen om kanteffekters be-
tydelse för arters överlevnad inom projektet Nyckelbioto-
pernas betydelse för biologisk mångfald. 

Svenska LifeWatch
Svenska LifeWatch (SLW) är ett nationellt samarbete 
mellan universitet, museer och institut. Det samordnas 

av ArtDatabanken vid SLU och finansieras till stor del av 
Vetenskapsrådet (VR). Syftet är att skapa och upprätthålla 
en nationell infrastruktur för biodiversitetsforskning. In-
formation från en mängd olika databaser görs tillgänglig 
både via webbtjänster och i en gemensam analysportal. 
LifeWatch är en del av en europeisk vision om att knyta 
samman forskningsresurser över hela Europa. Det svenska 
LifeWatch-konsortiet består av SLU (ArtDatabanken och 
Akvatiska resurser), Göteborgs, Lunds och Umeå universi-
tet samt SMHI och Naturhistoriska riksmuseet.

En övergripande händelse var att VR beslutade att skju-
ta på utlysningen till nationellt omfattande infrastrukturer 
med ett år. För SLW:s del innebar det lägre tilldelning för 
2015 än förväntat, och konsortieparterna – inte minst Art-
Databanken – tvingades bromsa utvecklingen rejält under 
2014 för att ha medel med sig in till nästa år. Likväl utfördes 
mycket. En utförlig verksamhetsbeskrivning ges i Swedish 
LifeWatch Annual Report 2014. Här följer några axplock:

Utvecklingen av den s.k. Analysportalen har fortsatt om 
än på lägre nivå. Bland annat tillkom data från SMHI:s 
SHARK-databas (Svenskt HavsArkiv), så att man genom 
Analysportalen vid årsskiftet hade direkt åtkomst till åtta 
artdatabaser med 47,8 miljoner artförekomster. Likaså har 
användaren genom Analysportalen tillgång till miljödata, 
kartskikt, metadata och en rad beräknings- och presenta-
tionsverktyg. I dialog med forskare och andra användare 
har sistnämnda funktioner förbättrats under året.

Analysportalen och SLW:s infrastruktur i övrigt har nu 
också börjat användas av ganska många forskare, och de 
första vetenskapliga artiklarna baserade på data och verk-
tyg från SLW har publicerats. Därtill har SLW deltagit i 
flera internationella möten och konferenser och också 
presente rats vid användarmöten, workshopar, genom hem-
sida och nyhetsbrev samt i en vetenskaplig artikel i Human 
Computation 1(2): 147–161.

Antal individer av bastardsvärmarearter som rapporterades under syfte 
”faunaväkteri” sedan 2010. Källa: Artportalen 2014-03-01.
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FAUNAVÄKTERIET
– ideell övervakning för miljöarbetet

Hur fungerar Faunaväkteriet?
Faunaväkteriet av småkryp 
Kontinuerlig övervakning och inventering av arter som ingår i 
Faunaväkteriet (ordinarie faunaväkteri). Faunaväktare besö-
ker varje år sina lokaler. Det sker i samarbete med Sveriges 
Entomologiska Förening och elva lokala entomologiska för-
eningar som utser sina lokala koordinatorer.

Faunaväkteriet av ryggradsdjur och valda artgrupper
Säsongsinsatser för utvalda arter eller 
artgrupper, sker i samarbete med Natur-
skyddsföreningen, Sveriges Entomologiska 
Förening m.fl.

Vilka arter faunaväktas?
Alla rödlistade arter (utifrån Rödlista 2005 och 2010)  
samt regionalt viktiga arter.

Resultat

FAUNAVÄKTERIET

Håll koll på småkrypen nära dig!

1

ArtDatabanken l Svensk Dagfjärilsövervakning l Naturskyddsföreningen l Sveriges Entomologiska Förening 

Faunaväkteriet uppmärksammar 

BASTARDSVÄRMARE Zygaenidae

Faunaväkteriet uppmärksammar 
BUSKMUS (Sicista betulina)

Hur rapporterar man?
Efter fältarbete rapporteras alla observationer i  
Artportalen under syfte ”faunaväkteri”. 
www.artportalen.se

Foto: Lina Lönnberg

www.slu.se/faunavaktarna

Antal observationer, arter, rapportörer och lokaler som registrerades 
under syfte ”faunaväkteri” efter verksamhetens start i 2010.  
Källa: Artportalen 2014-03-01.
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SVERIGES GRODDJUR Amphibia

 
GRODANS ÅR

Läs om groddjur • Artbestäm • Rapportera

GRODANS ÅRFaunaväkta groddjur!

Ladda ner Grodguiden gratis 

från App Store eller Google Play.

Läs om groddjur • Artbestäm • Rapportera

Foto: Peter Helperin
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Kriterier för riskklassificering av främmande arter
Vi har under året utvecklat kriterier för riskbedömning av 
främmande arter med utgångspunkt från påverkan på biolo-
gisk mångfald. Detta arbete har gjorts tillsammans med kol-
legor på SLU Aqua och Ekologiska institutionen vid SLU.

Rödlistning
ArtDatabanken tar vart femte år fram Sveriges rödlista som 
publiceras efter godkännande av Naturvårdsverket och nu-
mera också Havs- och vattenmyndigheten. Rödlistan 2015 
kommer att presenteras i slutet av april 2015, men framta-
gandet av resultaten har framför allt skett åren 2013–2014. 
Under året har en kommunikationsplan tagits fram, och i 
juli skickades de preliminära resultaten på remiss. De pre-
liminära resultaten av rödlistan lades ut på ArtDatabankens 
hemsida från 14 juli till och med 12 september. Syftet med 
förhandsvisningen av de preliminära bedömningarna är att 
ge möjligheter för personer, som eventuellt har komplette-
rande data eller kunskaper, att bidra med underlag. 

Flora- och faunaväkteri
Floraväkteri är en väl etablerad rikstäckande verksamhet 
sedan över 20 år. Data förs fortlöpande över till Artporta-
len för att skapa gemensam tillgänglighet. Arbetet med att 
bygga upp ett faunaväkteri i landet har gått vidare. Under 
2014 har verksamheten omfattat samarbete med Sveriges 
entomologiska förening, bland annat i en kampanj om bas-
tardsvärmare. Vi har också samarbetat med Naturskydds-
föreningen i en kampanj om groddjur. I båda kampanjerna 
har arbetet omfattat skriftligt material i form av broschyrer, 
vykort och planscher, men också digitala nycklar och en 
rapporteringsfunktion i en app till telefonen, varifrån man 
kan rapportera in fynd i Artportalen.

ArtDatabankens arbete inom ETC-BD 
Under 2014 genomförde vi ett omfattande arbete med att 
utifrån medlemsländernas Artikel 17-rapporter  analysera 
den sammanvägda statusen för naturtyper och arter på bio-
geografisk och europeisk nivå.

Värdefulla vatten 
Under 2014 redovisade vi en utvärdering av hur Nationell 
strategi för skydd av vattenanknutna naturmiljöer inom 
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag har ge-
nomförts. Uppdraget omfattar bland annat en översyn av 
kriterierna och en utvärdering av om  befintliga skyddade 
områden utgör ett representativt urval av de mest värdeful-
la limniska miljöerna.

Underlag om lättat strandskydd 
ArtDatabanken har publicerat en rapport som ett un-
derlag till Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om kon-
sekvenser för den biologiska mångfalden av ett lättat 
strandskydd. Vi har i rapporten försökt att svara på frågan 
”Vad går  förlorat avseende den biologiska mångfalden 
om man tar bort strandskyddet vid små sjöar och vat-
tendrag?”. Resultaten bidrog till att Naturvårdsverket 
rekommenderade att inte lätta på strandskyddet för små 
sjöar och vattendrag.

Klorocka blir en nytillkommen art i Röd
lista 2015. Den får hotkategori Starkt 
hotad EN, enligt Akriteriet. 

En mängd informationsmaterial 
togs fram till Faunaväkteriverk
samheten.

Klorocka Amblyraja radiata 
Illustration: Linda Nyman
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Tomas och mossorna
”Jag kommer från John Bauers hembygd och känner starkt 
för de mossiga stenblocken. Det var där, i skogarna utanför 
Jönköping som jag såg mina första mossor”, säger Tomas 
Hallingbäck, ArtDatabankens mossexpert. I fält hänger allt 
som oftast en av hans glasögonskalmar karaktäristiskt i ena 
örat, medan han i högt tempo studerar mossa efter mossa 
i luppen. Den som känner Tomas vet att det mesta han 
gör både går väldigt snabbt men också är av hög kvalitet; 
han är något av ArtDatabankens Lucky Luke, som skjuter 
snabbare än sin egen skugga. ”John Bauers målningar visar 
på detaljer i den dolska barrskogen i mörkaste Småland. Vi 
unga fältbiologer inspirerades av honom.” Jag noterar att 
Tomas har Bauers målning Trollörten som bakgrundsbild 
i sin mobiltelefon.

Naturintresset började med fåglar på 1950-talet och 
fortsatte med kärlväxter, och småningom ledde det till 
styrelse uppdrag i Fältbiologerna. För att öka tempot och 
fylla ut dötid då fågellivet avstannat framåt dagen vidgades 
intresset till svårare grupper som lavar, svampar och mossor. 
”I mitten av 1960-talet var det få som kunde någonting om 
dessa grupper, men min biologilärare gav mig några böcker. 
Med hjälp av min envishet kom jag framåt”, säger Tomas.

År 1971 kom Tomas till Göteborg, där han specialiserade 
sig på mossor. Han hade tänkt sig att läsa kemi, men en 
tjänst som laboratorieassistent vid Göteborgs universitet 
kom emellan. ”Jag blev kvar där, höll kurser om mossor, 
och på den vägen är det…” Tomas Hallingbäck är ingen 
akademiker men är ändå en världsauktoritet i bryologi. Den 
uteblivna karriären vid universiteten har nog legat honom 
i fatet internationellt, och tidigare kunde han känna sig 
förbigången ibland. ”Men nu är jag sedan länge etablerad, 
så jag har klarat mig bra, men rekommenderar mina yngre 
kollegor att gå den långa vägen via forskningsstudier.”

Tomas kom till Uppsala och dåvarande Databanken för 
hotade arter 1985. ”Det var Lena Gustafsson och Torleif 
Ingelög som tyckte det var viktigt med skogsfrågorna – 
skogsdöden var aktuell – och mossor och lavar var viktiga 
organismgrupper i naturvårdsarbetet.” Tomas deltog i arbe-
tet med Floravård i skogsbruket, en betydelsefull handbok 
för naturvårdare. ”Den var en milstolpe för naturvården i 
skogen och betydelsefull i samband med att ArtDataban-
ken kom till”, säger Tomas.

Tomas Hallingbäcks arbete på ArtDatabanken går ut på 
att sammanställa i första hand ekologiska uppgifter om 
mossor, lavar och svampar, bedöma statusen för landets alla 
mossor och beskriva deras utbredning i landet. Han har 
också skrivit stora delar i tre av Nationalnyckelns volymer 
om mossor.

Du har arbetat här i 30 år? ”Ja, ArtDatabanken är världs-
unik vad gäller konstruktionen. I inget annat land i världen 
har man samlat kunskap om arter från både djur, växter 
och svampar på ett så strukturerat sätt. Därtill sitter här 
experter på djur, växter och svampar i samma hus. ”

Nästan lika länge, 25 år, har Tomas arbetat som ordföran-
de i IUCN:s expertkommitté för mossor. ”Det som jag är 
mest stolt över i mitt internationella engagemang är att få 
med mossor i konventioner, först i Bernkonventionen och 
sedan i EU:s art- och habitatdirektiv.”

Tomas reser gärna som ekoturist och bidrar på olika 
sätt, till exempel genom att stötta lokala mossexperter. De 
senaste åren har han rest i Sydafrika, Guyana, malaysiska 
Borneo, Kina och nu senast i Chile.

Den aktive Tomas Hallingbäck kommer inte att luta sig 
tillbaka som pensionär. Han kommer att ha fullt upp med 
att undersöka tropiska mossor under de många resor som 
ligger framför honom.

OKTOBER
• Vi tar farväl till bokproduktionen 

av Nationalnyckeln

• Budgetpropositionen

• Medverkade på miljööver
vakningsdagarna

NOVEMBER
• 13,4 miljoner till forskning genom 

Svenska artprojektet

• Systematikdagarna går av sta
peln i Göteborg

• Nationalnyckelns prenumeranter 
tackas av

DECEMBER
• Inga nya medel i stats budgeten

• CBMs episka luciatåg var en 
fröjd för öga och öra

• Fauna och Flora 109:4

Tomas Hallingbäck
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Personal
År 2014 tillträdde Lena Sundin Rådström som chef på Art-
Databanken. Hon kommer direkt från sin tjänst som chef 
för Naturvårdsverkets sektion för förvaltning av värdefull 
natur. Efter många år på ArtDatabanken slutade under året 
Hjalmar Croneborg för att återvända till Gotland. Som 
chef för Program arter tillträdde den 4 augusti istället Lise-
lott Sjödin Skarp, som tidigare arbetade på Länsstyrelsen i 
Kronobergs län.

En medarbetare har utnämnts till professor, ytterligare en 
medarbetare har blivit docent och tre nya postdoktorer har 
anställts. En utökning har gjorts med en testledare inom 
IT och en systemutvecklare. Förstärkning har gjorts inom 
Program taxonomi med två tillsvidareanställningar under 

året. En konsulent med ansvar för faunaväkteri har också 
tillsvidareanställts. Antalet helårsarbetskrafter under 2014 
var 66,8. Motsvarande siffra för 2013 var 65,7 respektive 
68 för 2012.

Ett par tidigare medarbetare har belönats med priser. 
Kungl. Vetenskaps-Societeten har tilldelat Torleif Ingelög 
en av naturalhistorisk-medicinska klassens Benzeliusbelö-
ningar för år 2014 för boken Skatter i vått och torrt. Tor-
leif Ingelög har även tilldelats Rektor Mårten Carlssons 
pris 2014, som erkänsla för hans livslånga insatser för att 
främja dialogen mellan samhälle, näringsliv och SLU inom 
områdena naturvårdsbiologi och ekologi. Vid KSLA:s hög-
tidssammankomst i januari 2014 belönades också ArtData-
bankens numera pensionerade, mångårige medarbetare 
Björn Cederberg för sina föredömliga insatser inom forsk-
ningsinformation.

Organisation, styrning och ekonomi
ArtDatabanken är organiserad i sex program (Arter, IT, 
Kommunikation, Naturvård, Taxonomi och Verksamhets-
stöd). I början av 2014 återuppstod Program taxonomi 

Mer om oss på ArtDatabanken
med Ulf Gärdenfors som chef och i slutet av året besluta-
des att det administrativa stödet skulle bli ett eget program, 
Verksamhetsstöd.

Verksamhetsplaneringsprocessen har ändrats och en ny 
verksamhetsplan för ArtDatabanken har tagits fram. Verk-
samhetsplanen för 2015 är ett viktigt verktyg för styrning-
en av ArtDatabankens verksamhet. Den anger riktning för 
verksamhetens arbete och kopplar ArtDatabankens lång-
siktiga vision och effektmål med den kortsiktiga verksam-
hetsstyrningen. Bland annat ökar den tydligheten med vil-
ka aktiviteter ArtDatabanken ska genomföra 2015 och vad 
som ska presteras inom dessa aktiviteter. I projektet Samlad 
artinformation ses interna arbetssätt och arbetsverktyg över 
för att öka effektiviteten, förenkla arbetet och säkra kva-
liteten. En översyn av ArtDatabankens arbete med samlad 
artinformation genomfördes med konsult Lotta Andersson 
från Preera för att skapa ett effektivare arbetssätt. 

Omsättningen under 2014 är 111,4 msek.  ArtDatabanken 
erhåller medel för regeringens uppdrag att genomföra 
Svenska Artprojektet (55 msek), basanslag från SLU för 
fortlöpande miljöanalys (15,3 msek), uppdrag från myndig-
heter främst NV och HaV (24 msek), samt övriga intäkter 
främst bokförsäljning (5,4 msek).

För forskningsverksamhet erhålls medel från VR för att 
genomföra Svenska LifeWatch (5,6 msek), statsanslag till 
forskning (2,3 msek), samt därutöver ett antal bidragskon-
trakt från VR, Formas m fl bidragsgivare (3,8 msek).”

Medarbetarskap
Stort arbete har lagts ned på att förbättra ArtDatabankens 
kultur mot ett gemensamt framtaget drömläge. Vi genom-
förde en personaldag i maj där fokus var på vår kultur, hur 
den är och vad det önskade läget bör vara. Arbetet med 
vår kultur fortsätter och medarbetaransvaret kommer att 
fastställas i den arbetsordning som är under framtagande. 
Värdegrundsarbete genomförs i hela ArtDatabanken med 
betoning på medarbetarskap och organisationskultur.

Nätverk av externa experter
Vi upprätthåller en nära kontakt med våra nätverk av ex-
terna experter runt om i landet, vilka är helt oundgängliga 
för den kunskapssammanställning som hela tiden sker vid 
ArtDatabanken. Det gäller inom alla våra uppdrag och inte 
minst de expertkommittéer som arbetar med rödlistning 
och artfakta. Vid nyåret lämnade Lars Arvidsson lavkom-
mittén och vi tackar för drygt 25 års lång och trogen tjänst. 
Även Olle Högmo lämnade stekelkommittén. Bert Vik-
lund i kommittén för tvåvingar avled i november. I den 
kommande rödlistan medverkar över 300 personer, och 
många hundratals engagerade personer övervakar regel-
bundet rödlistade arter i flora- respektive faunaväkteriet. 
För att inte tala om alla tusentals som rapporterar till Art-, 
träd- och musselportalen.

Varje år besöker ArtDatabanken ett nytt område i det svenska landskapet. Med hjälp 
av vår egen personal och lokala guider upplever vi artrika miljöer och tar del av aktu
ell praktisk naturvård. Här en kaffepaus på stenhällarna i naturreservatet Rotsidan i 
Nordingrå i världsarvet Höga kusten.
Foto: Lena Sundin Rådström

Vad gör man inte för att hitta laven långskägg i Skuleskogens "regnskogar".
Foto: Torbjörn Östman

ArtDatabanken har hjälp av 14 expertkommittéer för de olika organismgrup
perna. En av kommittéernas viktigaste uppgifter är att ansvara för bedömning
en av de enskilda arternas status och därmed underlag till Sveriges rödlista. 
Dessa kommittéer består av några av landets främsta experter på respektive 
organismgrupp. Här ses några av dem inför arbetet med 2015 års rödlista.
Foto: Jenny SvennåsGillner
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ArtDatabanken har vind i seglen, men för 
 naturen är det fortfarande ostadigt. Det gäller 
att tolka orosmolnen och handla därefter. Art-
Databanken samlar kunskap för framtiden och 
tillhandahåller verktyg för att vi alla ska kunna 
arbeta för ett rikt växt- och djurliv i Sverige.

ar vinden vänt?H
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