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A
tt se tillbaka på det år som gått, summera ihop allt det vi har gjort 
och tänka igenom vad det har betytt för oss är viktigt. Lika viktigt 
är vad årets verksamhet har åstadkommit för våra användare och 
den biologiska mångfalden.  Användarnas behov ger oss vägledning 
inför det fortsatta arbetet, i samverkan för en bättre naturvård. 

Denna verksamhetsberättelse beskriver vad vi har åstadkommit 
under 2015 och visar på bredden och nyttan av vår verksamhet som 
är en del av Sveriges arbete med att nå de nationella och interna

tionella målen för biologisk mångfald. Vi har också intervjuat några av våra 
användare för att spegla deras syn på vår verksamhet. 

En av höjdpunkterna under året var slutförandet av Rödlista 2015, som är ett 
kraftfullt verktyg för svensk naturvård. Analyser av årets rödlista visar att åtgär
der för att lösa problematiken med igenväxning och avverkning  skulle  förbättra 
situ ationen för ett stort antal arter. Tillsammans med Skogsstyrelsen har vi  också 
tagit fram en webbtjänst som tillgängliggör information om  skogslevande röd
listade arter. Tjänsten ligger på Skogsstyrelsens hemsida och underlättar för fast
ighetsägare att visa naturhänsyn i sitt brukande. 

En annan stor händelse är att vi tillsammans med vår systerorganisation Arts
databanken i Norge har avslutat det gemensamma utvecklingsprojektet med 
Artportalen. Naturvårdsverket gjorde under våren en omfattande nyttoanalys 
av Artportalen och den visar att det är betydande naturvårdsnytta som  systemet 
med sina ca 50 miljoner artobservationer levererar. Det är ett krav från rege
ringen att också vår artinformation ska vara digital. I och med lanseringen 
av Artfakta, som vid årsskiftet innehöll information om ca 4 000 arter, är jag 
mycket nöjd med vad vi uppnått hittills. 

Verksamhetsberättelsen togs fram av en arbetsgrupp som sammanställt delar 
av allt som uträttades under året. Ett stort tack till arbetsgruppen och alla med
arbetare som med kunskap och hårt arbete bidrog till ArtDatabankens verk
samhet 2015.

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma att ArtDatabanken under året tog 
fram en enkel men samtidigt storslagen vision ”En rik och känd natur”. Jag 
hoppas det är fler som kan inspireras av den i sitt arbete.

Lena Sundin Rådström, chef ArtDatabanken

Vår vision
En rik och känd natur.

Vår verksamhetsidé
ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för 

 Sveriges arter och naturtyper. 

Vi bidrar till en hållbar förvaltning av  naturresurser 
genom att samla in, analysera och tillgänglig

göra data samt beskriva och presentera fakta om 
 bio logisk mångfald. 

Vi samverkar nationellt och internationellt 
med  naturvårdsnyttan i fokus.
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KÄNDA 
OCH 
OKÄNDA
Ungefär 60 000 arter är kända i Sverige. Vår kunskap om dessa 
 arter varierar och inom flera organismgrupper finns ett mycket stort 
kunskapsbehov. Kunskap som behövs för att synliggöra behov av 
naturvård. ArtDatabanken arbetar långsiktigt med att bygga upp, 
ställa samman och tillgängliggöra kunskap om svenska arter med 
speciellt fokus på mindre utforskade arter och organismgrupper. 

Utan artkunniga och engagerade amatörer, taxonomer och profes-
sionella naturvårdare vore det omöjligt att få fram en heltäckande 
bild av förekomsten av växt-, svamp- och djurarter i Sverige.
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Data och fakta om arter och naturtyper 
VERKSAMHETSOMRÅDE

SKYDDSKLASSADE ARTER SVENSKA ARTPROJEKTET

Arternas ”folkbokföringssystem”, Dyntaxa – Svensk taxonomisk 
databas, ger  svenska naturvårdare ett gemensamt språk för 

Sveriges arter och organismgrupper och är både en rikslikare 
och navet i ArtDatabankens hantering av artinformation.

Därför är det viktigt att skyddsklassa arter
För att skydda känsliga arter mot olika typer av hot t.ex. 
störning, insamling och förföljelse kan en art skydds-
klassas efter att vi har gjort en sekretessprövning enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 

Arterna visas endast för rapportören, eventuella medob-
servatörer och under vissa förutsättningar för behöriga 
personer vars syfte är naturvårdsändamål och forskning. 

Vityxne är en skyddsklassad art
Vityxne är en lågvuxen orkidé med djupt flikiga rotknö-
lar. Alla orkideer är fridlysta enligt artskyddsförordningen 
och CITES för att hindra uppgrävning och handel. Därför 
är den skyddsklassad. Den är rödlistad i kategorin Starkt 
hotad (EN). 

Vad är Svenska artprojektet?
ArtDatabanken fick 2002 uppdraget från regeringen att 
kartlägga alla Sveriges flercelliga växter, svampar och 
djur. Arbetet sker inom ramen för Svenska artprojektet 
och består av: 

• Inventering av dåligt kända organismgrupper
• Taxonomisk forskning om dåligt kända arter
• Stöd till biologiska museer
• Att ta fram, presentera och tillgängliggöra kunskap om 

Sveriges arter 

Sowerbyella imperialis – ny skålsvamp
Det artprojektsfinansierade projektet ”Skålsvampar i 
Sverige” har funnit över 100 nya arter för landet. Möjligen 
är omkring tjugo arter också helt nya för vetenskapen. 

Svenska artprojektet
Sedan Svenska artprojektets start 2002 har mer än 3 000 
arter hittats som tidigare inte är kända i Sverige, varav ca 
1 000 är helt nya för vetenskapen. Kunskapsnivån, utred
ning av släktskap, ekologi och utbredning har ökat avse
värt för många tidigare mycket dåligt kända organism
grupper.
Regeringens höstbudget som fastställdes i december 2015 
innebar att Svenska artprojektet fick ökat stöd med 15 
miljoner kronor till totalt 70 miljoner kronor från och 
med 2016. 

Intresset för Svenska artprojektets nyhetsbrev är fort
satt stort. I december hade vi över 4 000 prenumeranter.

Museistöd och stärkt taxonomisk kompetens
ArtDatabanken utlyste och fördelade under hösten sex 
miljoner kronor extra i museistöd till de biologiska sam
lingarna för 2016. Särskilt fokus lades på stöd till digitali
sering och koordinatsättning av samlingarna, samt på 
stärkt taxonomisk kompetens.

Forskning och inventering inom Svenska artprojektet
Svenska artprojektet beviljade under året stöd till tax
onomisk forskning och inventering av skruvmossor, 
marina svampar, gelésvampar, basidiesvampgruppen 
 Dacrymycetes, svampgruppen trådklubbor, lavgruppen 
Lichinomycetes, stekelgrupperna spretkäksteklar och 
bladsteklar. Dessutom beviljades medel till fortsatt bear
betning av materialet från Svenska malaisefälleprojektet. 

Forskarskola, workshopar och systematikdagar
I samarbete med norska forskarskolan för biosystema
tik (ForBio) och ekologiska institutionen vid SLU höll 
Svenska artprojektet i maj en veckas kurs om lavar. Under 
oktober bjöd vi in till en tvådagars forskarträff med temat 
”elektronisk datahantering”. Temat innefattade kollekter, 
observationer, beskrivningar, kartor, bestämningsnycklar, 
DNAsekvenser, offentliga databaser/ öppna data och da
tamigrering.

Svenska artprojektet stöttade och deltog som vanligt i 
årets systematikdagar som gick av stapeln i Lund 23–24 
november med 75 deltagare. 

Systematik och namn 
Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas – utformas och 
upp dateras för att ge svenska naturvårdare ett ”gemen
samt språk” för Sveriges arter. Till Dyntaxa adderades 
under året 2 000 nya arter och 14 000 nya namn, med 
tyngdpunkt på insekter och svampar (inklusive lavar). Ar
ter från några grupper som tidigare helt saknats har lagts 
till, t.ex. vridvingar, äggsporsvampar, pälslöss och blod
sugande löss. Nu finns även svenska namn på nyckelpi
gor. En stor del av arbetet ägnades åt uppdatering och 
kvalitetssäkring. Taxonomiskt ansvariga runtom i landet 
hjälpte även till med att förse Dyntaxa med uppdatering
ar av namn och taxonomi, var och en inom sitt special
område. På förvaltningssidan påbörjades ett större  arbete 
som ska göra det möjligt för användare att via epost 
kunna prenumerera på uppdateringar.

Fynddata
ArtDatabanken hanterar uppgifter som rör observationer 
av arter i Sverige. Data rapporteras och lagras i Artpor
talen, men idag ligger även en del data i Observations
databasen och Träd respektive Musselportalen. Samtliga 
system förvaltas av ArtDatabanken och målet är att alla 
observationer ska föras över i Artportalen.

Uppgifterna används av många aktörer, såväl privatper
soner som ideella föreningar och andra organisationer. 
Länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter an
vänder informationen för sitt naturvårdsarbete och vid 
samhällsplanering. Informationen används t.ex. vid om
rådesskydd, skötsel, uppföljning, tillståndsprövning och 
framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar. Data an
vänds också som underlag vid bl.a. EUrapportering och 
framtagande av Rödlistan. 

Uppgifter om känsliga arter 
Grundprincipen är att inrapporterade fynd visas öppet. 
Vissa arter är dock mycket känsliga för störning och dessa 
s.k. skyddsklassade arter döljs därför för publik visning. 
De visas endast för rapportören, eventuella medobserva
törer och under vissa förutsättningar för behöriga per
soner vars syfte är naturvård och forskning. Behörighe
ten bedöms per ärende utifrån sekretessprövning enligt 
offentlighets och sekretesslagen (OSL, 20 kap.§1). Vissa 
tjänstemän på länsstyrelserna kan få direktåtkomst till 
skyddsklassade data för sitt län genom särskilda behörig
hetsroller som delas ut av ArtDatabanken. Skogsstyrelsen 

har utvecklat en liknande tjänst som testades i slutet av 
året och motsvarande diskussioner har påbörjats med 
Trafikverket. Ett 80tal kommuner har direktbehörighet 
för sin kommun och flera ideella föreningar har direkt
åtkomst för taxonomiskt och/eller geografiskt begrän
sade områden. Antalet uttags och behörighetsärenden 
fortsätter öka. För länsstyrelserna minskar de eftersom de 
numera har direktåtkomst till dessa data. 

Artportalen
Artportalen (www.artportalen.se) är ett webbaserat 
svenskt rapportsystem för säker och långsiktig lagring 
av observationsdata för växter, djur och svampar. Det 
 skapa des i slutet av 1990talet och har fått pris som värl
dens bästa rapportsystem. År 2008 fick Norge en kopia 
av koden och de senaste sju åren har länderna samarbe
tat i form av ett utvecklingsprojekt. Kostnaden för ut
veckling och förvaltning av den nya versionen av Art
portalen och Artsobservasjoner var 2015 ca 16 miljoner 
 kronor. Huvud sakliga finansiärer var Naturvårdsverket 
och norska Miljødirektoratet.

Artportalens webbplats är mycket välbesökt. Under 2015 
fanns det nära 50 miljoner observationer i Artportalen 
av närmare 30 000 olika arter, och den hade ca 527 000 
unika besökare. Majoriteten av fynden rapporterades in 
av ideella rapportörer men myndigheternas andel ökade 
stadigt, på samma sätt som användandet av informationen. 

Artportalen har kommit att bli en hörnpelare i svensk 
naturvård och en naturlig träffpunkt för de ideella rap
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Under 2015 kunde användarna för första gången i  
Artportalens historia rapportera och söka bland alla artgrupper 

i ett och samma system.

NÄRMARE 50 000 000 FYND
Under 2015 fanns det nära 50 miljoner observationer 
i  Artportalen av ungefär 30 000 olika arter, och cirka 
527 000 unika besökare

ORGANISMGRUPP
Antal fynduppgifter 

inkomna under 2015 
Antal fynduppgifter

totalt i databas

Kärlväxter 549 869  5 985 708

Mossor 38 175  543 664

Lavar 38 232  517 974

Svampar 101 899  1 435 061

Alger 1 368  13 316

Ryggradslösa djur 367 723  3 533 790

Fåglar 3 384 908  37 507 637

Grod- & kräldjur 6 813  45 805

Fiskar 2 506  23 506

Fladdermöss 1 219  12 368

Övriga ryggradsdjur 14 786  51 599

SAMTLIGA 4 507 498 49 670 428

PLOMMONPIGA, GROV MINIPIGA 
OCH SJUPRICKIG NYCKELPIGA
Är exempel på fastställda svenska namn för nyckel
pigor som  lades till under året i Dyntaxa. 

15 MILJONER KRONOR
Regeringens höstbudget innebar ökat stöd till 
 Svenska Artprojektet med 15 miljoner kronor från och 
med 2016.

SKYDDSKLASSADE ARTER
Antalet uttagsärenden ökar mest hos konsultfirmor.  
För länsstyrelserna minskar de p.g.a att de numera 
har direktåtkomst till dessa data. 

2 000 NYA ARTER OCH 14 000 
NYA NAMN
lades till under året i Dyntaxa, med tyngdpunkt på in
sekter och svampar. 

Vad gör du på Huddinge kommun?
– Jag har i 25 år varit verksam som kommunekolog. 
Idag är jag naturvårdschef.

”Ge mig hellre en glad amatör”, sa du på vår kon-
ferens. Vad menade du? 
– Samarbetet med ideell naturvård, forskning och myn-
digheter är jätteviktigt. Vi behöver dela information med 
varandra och amatörernas insats är ovärderlig. De flesta 
ser det som en drivkraft att informationen kommer till 
användning, så glöm inte återkoppling!

Ni använder Artportalen. Vad är styrkan med den?
– I kommunalt arbete har vi ofta behov av att snabbt få 
en samlad information om arter som man behöver ta 
hänsyn till i skötsel- eller exploateringsärenden. Med 
Artportalen är det lätt att använda data och få denna 
överblick. 

Använder du dig av ArtDatabanken på annat sätt?
– Artfaktabladen så klart och Nationalnycklarna har varit 
enormt viktiga, liksom annat kunskapsunderlag. För oss 
som arbetar praktiskt är det mycket värdefullt att enkelt 
kunna plocka fram den information vi behöver. ArtData-
banken samlar den kunskapen och kan därför hjälpa 
oss i vardagsarbetet. 

Vad tycker du om rödlistan, är den betydelsefull?
– Nu blir det problematiskt. Den har varit ett ovärderligt 
redskap för naturvården och bör vara det även framöver. 
Tidigare räckte det med att hänvisa till rödlistade arter 
som motiv för en åtgärd. Nu räcker inte det. Det är oro-
ande för vi behöver rödlistan som verktyg. Samtidigt har 
en del naturvårdsrelevanta arter fallit ur i och med att 
bedömningsgrunderna har stramats upp. Kan vi samla 
upp dessa bitar tror jag att vi kan komma längre.

Vad ser du för utmaningar för svensk naturvård?
– I vår kommun har vi kommit långt, men för kulturland-
skapet är det tufft. Det gäller att hitta metoder för en ra-
tionell skötsel. För skog har vi kommit långt i storstads-
regionen men det är sorgligt att vi i landet inte kan be-
vara den lilla, lilla andel ursprunglig skog som finns kvar. 
En annan daglig utmaning är okunskapen om vad som 
är skyddsvärd natur! När ingen har sett en naturlig skog 
är det mycket svårt att motivera kostnader för dyra re-
servatsärenden eller varför vissa gräsmarker har stör-
re värde än andra. Mycket energi läggs på att förklara 
detta för allmänhet och tjänstemän som har hand om 
planeringen av områdena.

HEJ THOMAS STRID!

portörerna. Mängden data är idag av sådan storlek att 
forskning sker baserat på Artportalens data. Genom kon
takter med såväl privatpersoner som föreningar, företag 
och myndigheter underlättar vi så de på bästa sätt kan 
använda Artportalen. Vi verkar även för fortsatt import 
av både regionala och nationella inventeringar i systemet 
som landskapsfloror och myndighetsstyrda inventeringar.

Fåglarna flyttade in
Fågeldata utgör ca 75 % av det totala antalet fynd. Årets 
stora händelse var därför när fågeldata och fågelfunk
tionalitet implementerades i Artportalen i april. Samti
digt lanserades det nya systemet i Norge under namnet 
Artsobservasjoner. Därmed kunde användarna för första 
gången rapportera och söka bland alla artgrupper i ett och 
samma system. I samband med att fåglarna flyttades över 
stängdes det sista av Artportalens gamla  rapportsystem. 

Nya funktioner och ny version av Artportalen
Startsidan förnyades och en ”Kom igångsida” med in
struktionsfilmer gjordes för att hjälpa nya användare. 
Dessutom infördes ärendehanteringssystemet ”Summera 
support” för att hantera den förväntade ökningen av sup
portärenden. Arbetet effektiviseras samtidigt som fråge
ställarna får bättre service. 

Implementeringen av fåglarna i nya Artportalen och 
lanseringen av nya Artsobservasjoner i Norge var den  sista 
etappen i det gemensamma Artportalenprojektet som 
avslutades 31 december. Under hösten förbereddes över
gången till förvaltning genom  organisationsplanering, 
doku mentation och utvärdering. 

Administrationsverktyget för validering lanserades, vil
ket används för kvalitetsgranskning av fynduppgifter. En 
webbaserad utbildningssatsning påbörjades i december 
för att stötta behöriga validerare att komma igång. 

Artinformation och artbestämning
I april lanserades Artfakta (www.artdatabanken.artfakta.
se), en webbtjänst för fakta om arter. Den ska ge överblick 
över all artinformation som vi publicerar. Den omfattar 
allt från arters namn och släktskap till deras känneteck
en, utbredning, levnadssätt och livsmiljö m.m. Artlistor 
kan sökas fram baserat på olika egenskaper som t.ex. geo
grafisk förekomst, födoval och typ av relation till andra 
arter. Urvalet kan filtreras och resultatet laddas ner som 
en tabell, kartor eller diagram. Under hösten avslutades 
den långsiktiga planeringen för det fortsatta utvecklings
arbetet av Artfakta. Planen omfattar bl.a. framtagandet av 
dynamiska nycklar, en mer utvecklad artpresentation, re
ferens och termdatabas, ett förbättrat bildverktyg samt 
tydliggörandet av begreppet kvalitetsdeklarering. 
Artfakta finansieras av Svenska artprojektet och SLU:s 
basanslag samt via externa uppdrag. Ett exempel på ex
ternfinansiering är fakta om mossor som omfattas av Art 
och habitatdirektivet, som gjordes på uppdrag av Natur
vårdsverket och Länsstyrelsen i Uppsala län. Ytterligare 
ett exempel är projektet ”Information om skogslevande 
rödlistade arter”, där Skogsstyrelsen och ArtDatabanken 
arbetat för en integrerad webbaserad lösning där mark
ägare hittar information om arter på sin fastighet och 
hänvisas till Artfakta för mer information.

I Artfakta presenterades som ett första steg främst fakta 
om rödlistade arter i Sverige. Den inkluderar information 
som ArtDatabanken sedan 1990talet producerat i form 
av artfaktablad. Förhoppningen är att rödlistan genom 
den samlade presentationen ska utgöra ett bra underlag 
och bli ett ännu kraftfullare verktyg för naturvården. 2015 
producerades fakta för ytterligare 300  rödlistade arter 
och det totala antalet är nu uppe i 4 000. 

I maj lanserades en ny interaktiv PDF som innehöll 
nycklar och artpresentationer för havsborstmaskar. Den 
ersatte den tidigare publicerade nyckeln till Sveriges 
havsborstmaskfamiljer från 2013. Nyckeln är ett viktigt 
tillskott för naturvården och innehåller presentationer 
både av stammen Annelida (ringmaskar) och klassen 
Polychaeta (havsborstmaskar). Förutom den tidigare 
nyckeln till familjer innehåller den även nycklar till och 
presentationer av alla Sveriges arter inom underklassen 
Aciculata (tidigare kallad Errantia).

I maj publicerades på uppdrag av Havs och vatten
myndigheten skriften Västerhavets hajar och rockor. Den 
ingår i Sveriges åtagande inom OSPAR konventionen 
(The Convention for the Protection of the Marine En
vironment of the NorthEast Atlantic) och är en del av 
Svenska artprojektets arbete med kunskapsunderlag för 
naturvårdsåtgärder.

Sångsvan är en av de första flyttfåglarna som återvänder på våren. 
Årets stora fågelhändelse var när fågeldata och fågelfunktionalitet 
 implementerades i Artportalen i april.

Antalet uttags- 
och behörighets-
ärenden

2013 2014 2015

Konsultfirmor 243 296  463

Länsstyrelse 16 8 5
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STORSLAGEN  
ELLER  
UTSLAGEN
Sverige har en variationsrik natur. Från storslagna fjäll med glaciärer 
i norr till de bördiga slätterna i söder där såväl klimat som växt- och 
djurliv ger oss smakprov från kontinenten. Den stora variationen i 
topo grafi och berggrund tillsammans med skillnader i temperatur och 
nederbörd är och har varit viktiga, när det gäller bildandet av Sveriges 
naturtyper och förutsättningar för olika arter. 

För att den biologiska mångfalden ska bevaras, behövs medvetenhet 
och aktiva åtgärder.
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Naturvård och uppdrag 
VERKSAMHETSOMRÅDE

Naturvård
ArtDatabanken vill medverka till att förutsättningarna 
för regelbunden övervakning och analys av tillståndet för 
Sveriges arter och naturtyper förbättras. Vi bidrar genom 
strukturer för övervakning, uppföljning och insamling av 
data om biologisk mångfald samt med analyser och be
dömningar. 

Rödlistning
Rödlistan utkommer vart femte år, den senaste i april 
2015. Resultatet av Rödlista 2015 visade ingen märkbar 
förbättring för den biologiska mångfalden i Sverige på 
övergripande nivå. Det förefaller snarare som att den ne
gativa påverkan mot Sveriges arter har varit konstant de 
senaste 15 åren. Den hastighet med vilken vi förlorar art
mångfald har varken ökat eller minskat. 

I Rödlista 2015 klassades 4 273 av 21 600 bedömda arter 
som rödlistade, varav 2 029 arter som hotade. 

Rödlistade och hotade arter har ökat sedan 2010 med 
3,6 % respektive 4,4 %, vilket främst beror på att det är 
fler arter som bedömdes. Antalet rödlistade arter mot
svarade 19,8 % av det totala antalet bedömda arter och 
låg på samma nivå som i tidigare rödlistor (2000, 2005, 

Några ljuspunkter går ändå att se – Situationen för groddjur 
och stora däggdjur har förbättrats sedan 2000 till stor del tack 

vare lyckade naturvårds åtgärder och/eller ny lagstiftning.

FAUNAVÄKTERI

entomologiska föreningar. Både foldern och vykorten 
trycktes i en extra upplaga och antalet nedladdningar av 
mobilappen Bastardsvärmare var ungefär 3 000.

Uppdrag
ArtDatabanken utför uppdrag åt olika myndigheter. 
Uppdragen ligger inom vårt expertområde biologisk 
mångfald, dvs. sådant som har med Sveriges arter och na
turtyper att göra. Merparten av uppdragen kommer från 
Naturvårdsverket och Havs och vattenmyndigheten, 
som vi har en flerårig överenskommelse med. 

EU-direktiv och internationella konventioner 
ArtDatabanken stöttade Sveriges arbete med EU:s natur
vårdsdirektiv samt vatten och havsmiljödirektiv. Vi deltog 
bl.a. i internationella möten om rapporteringsformat, na
turtypskartering, miljöövervakning och statusbedömning. 
Dessutom stöttade vi myndigheterna genom att svara på 
olika enkäter inom EU. 

Art och naturtypsutbredning har publicerats enligt In
spires dataspecifikation och geometrier i vår Geoserver 
miljö. Metadata har formulerats, validerats och publicerats i 
Naturvårdsverkets egen metadataportal Miljödataportalen.

Sveriges underlag till EU från fågelrapporteringen 
2013 planeras att publiceras av Naturvårdsverket i en ny 
trend rapport om fåglar, deras utbredning och popula
tionsstorlek. ArtDatabanken har tagit fram underlag till  
rapporten. Vi arbetade därför med att konsolidera och 
kvalitetssäkra framför allt historiskt  kartmaterial (atlas
materialet 19751985) samt gick igenom och  upp daterade 
kartmaterial för perioden 2007–2012. 

Bli faunaväktare! 
Faunaväkteriet är en ideell övervakning av rödlistade 
djurarter. För att kunna bevara dessa behöver vi grund-
läggande kunskap om deras före komst samt trender i 
deras populationsstorlek och populations dynamik. Över-
vakning och uppföljning är därför en mycket viktig del av 
bevarandearbetet. 

Faunaväkteriet bidrar till denna kunskap genom både 
uppföljning och eftersök av rödlistade arter. Verksam-
heten består av kortsiktiga och utåtriktade kampanjer 
samt av långsiktig uppföjlning av konkreta populationer 
och lokaler. Alla fynd rapporteras till Artportalen.

Smalsprötad bastardsvärmare Zygaena osterodensis 
Nära hotad (NT).

RÖDLISTA 2015

Vad är rödlistan? 
Sveriges rödlista är en prognos över enskilda arters risk 
att dö ut från Sverige. Den har ingen juridisk status, men 
används som ett hjälpmedel för att identifiera och priori-
tera naturvårdssatsningar. Rödlistan tas fram av ArtDa-
tabanken och fastställs av Naturvårdsverket och numera 
också av Havs- och vattenmyndigheten. 

Violett guldvinge Lycaena helle på bilden till vänster är 
rödlistad i kategorin Starkt hotad (EN). Artens mycket 
snabba försvinnande från alla områden söder om Jämt-
land samtidigt som ensilagetekniken fått större sprid-
ning bör tas som en skarp varning att arten snart kan 
vara helt försvunnen från odlingslandskapet i Sverige.

2010). Det som hotar flest rödlistade arter är avverkning 
av skog (främst kontinuitetsskog) och igenväxning av 
deras livsmiljöer (t.ex. öppna marker och skog). Några 
ljuspunkter går ändå att se. Situationen för groddjur och 
stora däggdjur har förbättrats sedan 2000, till stor del tack 
vare lyckade naturvårdsåtgärder och/eller ny lagstiftning. 

Floraväkteri
Svenska Botaniska Föreningen (SBF) har på uppdrag av 
ArtDatabanken fortsatt arbetet med att nationellt koordi
nera floraväktarverksamheten. Under året uppdaterades 
handledningen ”Välja enhet vid rapportering”, om hur 
man räknar de rödlistade arterna. Dessutom publicerade 
Floraväktarna ett stort antal artiklar och rapporter, höll i 
kurser samt medverkade i möten med myndigheter och 
organisationer. Floravårdande åtgärder och aktivt arbete 
med att överföra floraväkteridata till Artportalen är andra 
aktiviteter som genomförts. Under 2015 uppnåddes ett 
nytt rekord då 7 300 floraväktarlokaler för hotade arter 
besöktes i landet, vilket var 1 400 fler än det tidigare re
kordåret 2010!

 
Faunaväkteri
Kampanjen Grodans år fortsatte i samarbete med Natur
skyddsföreningen. En reviderad upplaga av foldern om 
groddjur togs fram, liksom nya vykort i A5format. En 
uppdaterad version av mobilappen Grodguiden lanserades 
i april. Antalet nedladdningar av appen översteg 7 700.

Kampanjen Bastardsvärmare fortsatte under sitt  tredje 
år i samarbete med Naturskyddsföreningen, Sveriges 
entomologiska förening (SEF) och samtliga elva lokala 

LANDSKAPSTYP
Antal 
arter

 % av alla 
rödlistade

Skog (S) 1 813 42 %

Jordbrukslandskap (J) 1 416 33 %

Våtmark (V) 467 11 %

Marin miljö (M) 305 7 %

Urban miljö (U) 277 7 %

Havsstrand (H) 272 6 %

Sötvatten (L) 241 6 %

Fjäll (F) 165 4 %

Brackvatten (B) 35 1 %

SKOGENS ARTER ÄR HOTADE

Antal rödlistade arter 2015 i respektive landskapstyp. 
En art kan förekomma i flera landskapstyper. 

I Rödlista 2015 klassades 4 273 av 21 600 bedömda 
arter som rödlistade, varav 2 029 arter som hotade. 

Kunskapsbrist
LC DD NT VU EN CR RE

SårbarNära hotad Starkt hotad Akut hotad Nationellt utdödLivskraftig
HOTADE

RÖDLISTADE
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Länsstyrelsernas arbete med skyddade 
 områden och arter
Två kurser genomfördes om uppföljning av skyddade 
områden. Årets teman var gräsmarker (Jämtlands län) och 
marina naturtyper (Södermanlands län – Askö).

Ett verktyg utvecklades till stöd för formulering av be
varandemål som behövs när länsstyrelserna ska revidera 
bevarandeplaner för Natura 2000områden. Genom att 
använda exempeltexter kan målformuleringar automat
genereras för att sedan anpassas till aktuellt objekt. Först 
ut var förslag på generella målformuleringar för skog och 
våtmarker. Vinsten blir enhetlighet mellan områden, tyd
ligare bevarandemål samt enklare för länsstyrelserna att 
redigera och uppdatera. Responsen har varit god och 
under 2016 kommer vi att fortsätta med övriga natur
typsgrupper.

I september levererade vi vägledningar för tolkning 
och bevarande av naturtyperna blottade ler och sand
bottnar, rev samt smala Östersjövikar.

Biogeografisk uppföljning 
Omfattande insatser genomfördes avseende granskning 
och planering av aktiviteter inom akvatisk biogeogra
fisk uppföljning. ”Gamla” leveranser tillgängliggjordes på 

Havs och vattenmyndighetens hemsida. Inventeringar 
av sandstäpp i Skåne och på Öland leddes och genomför
des delvis av oss och vi fick en totalbild av var naturtypen 
förekommer i landet. Studier av buskmus fortsatte och i 
Falköpingstrakten testades olika metoder och fångstresul
tatet var bra. Båda studierna bidrog till ökade kunskaper 
och blir ett värdefullt underlag till EUrapporteringen 
enligt Art och habitatdirektivet 2019.

Åtgärdsprogram för hotade arter
Kriterier togs fram och revidering påbörjades över vilka 
hotade terrestra (landlevande) arter som bör omfattas av 
åtgärdsprogram. Motsvarande arbete utfördes under 2014 
för akvatiska (vattenlevande) arter där den viktigaste fak
torn visade sig vara huruvida arten bedömdes uppfylla 
kriteriet ”påverkbar genom artinriktade åtgärder på lokal 
nivå inom 30 år”. Akvatiska arter aggregeras (samlas ihop) 
ofta i funktionella grupper (t.ex. lekvandrande fisk) eller 
till särskilda livsmiljöer (t.ex. källor). Slutförandet av ter
restra listan sker under våren 2016.

Främmande arter
I april slutfördes omprogrammeringen och utvecklingen 
av Nobanis (www.nobanis.org), en informationsportal 
om invasiva främmande arter. En konsultfirma fick i upp
drag att sköta drift och support. Under hösten testade vi 
SLU:s föreslagna metodik för riskklassificering av främ
mande arters invasivitet (negativa påverkan) avseende hot 
mot biologiska mångfalden.

Grön infrastruktur
Som stöd till Naturvårdsverkets regeringsuppdrag leve
rerade vi underlag om urval av arter och deras livsmiljö
faktorer samt rankade dem baserat på behov för bland 
annat EUdirektiv och rödlista. Dessutom sammanställde 
vi underlag om arters spridning med utgångspunkt i rele
vanta modeller och spridningsparametrar. 

Artinformation direkt till skogsmarksägare 
”Information om skogslevande rödlistade arter” är ett 
projekt som genomfördes på uppdrag av Skogsstyrelsen 
och slutrapporterades i juni. Projektet är en del i vår am
bition att utveckla informationen om arter och göra den 
användbar för, i detta fall, skogssektorns aktörer. Resul
tatet kan användas för att ge vägledning om åtgärder för 
arter kopplat till artfynd. Vi fick mycket positiv respons 
på projektets syfte, resultat och tänkbara praktiska till
lämpningar via moderna ITlösningar (som i detta fall 
tillhandahölls av Skogsstyrelsen).

Buskmusen beter sig som en riktig doldis.  
Trots att vi vet mycket om utbredning kan en del arter vara svåra 
att förutsäga var de finns. Faunaväkteriet är en ideell övervakning 

av hotade djur och bidrar med viktig kunskap. 

OMSÄTTNING UPPDRAG
Uppdragen för NV och HaV under 2015 samlas under 
deluppdrag enligt tabellen.

UPPDRAG
OMSÄTT-

NING (tkr) 

EU-direktiv och internationella konventioner 814

Länsstyrelsernas arbete med skyddade områden och arter 980

Biogeografisk uppföljning 2 179

Datavärd för arter 233

Portalen för skyddsvärda träd och stormusslor 159

Biologiska termer och begrepp 201

Åtgärdsprogram för hotade arter 1 119

Främmande arter 356

Miljöövervakning 196

Miljöanalys 358

Grön infrastruktur 1 125

Styrning och samordning av uppdragen 562

HEJ TOVE THOMASSON!
Tabellen visar hur Rödlistans totalkostnad (tkr) förde
las på olika poster; Röd lista 2015, Rödlista internatio
nellt, expertkommittéarbete och Rödlista analyser.

Naturvårdsverket 9 %

ArtDatabanken 91 %

FINANSIERING AV RÖDLISTA
ÅR 2011–2015

Buskmus finns med i Art- och habitatdirektivet.

TOTALKOSTNAD RÖDLISTA 2015
ÅR 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALT

Rödlista 2015 3 601 6 957 2 858 13 416

Rödlista 
 internationellt

725 859 333 501 645 3 063

Expertkommitté-
arbete

1 074 1 272 926 614 719 4 605

Rödlista analyser 434 1 244 1 678

Rödlistans totalkostnad är 22 762 000 kronor.  
Av det finansierar Naturvårdsverket 2 000 000 kronor. 

Vem är du och vad gör du?
– Jag arbetar på Skogsstyrelsen som naturvårdsspeci-
alist. Min arbetsplats är ett litet kontor i Höör med tolv 
personer, men jag reser mycket. Arbetar mycket med 
artskydd som är en stor fråga i skogsbruket. Det hand-
lar till exempel om fridlysta arter och Natura 2000 där 
den gemensamma nämnaren är art- och habitat direk-
tivet och fågeldirektivet, samt frågor som relaterar till 
konventionen för biologisk mångfald.
Nyligen var jag med och tog fram ett förslag till gemen-
samma riktlinjer för hur artskyddsärenden i skogsbru-
ket ska handläggas. Förslaget var på remiss hos bland 
annat ArtDatabanken. Jag jobbar även med det natio-
nella skogsprogrammet. 

Artskyddsförordningen väcker många känslor. 
Men du tycker att det är på tiden att den börjar 
användas?
– Ja, nuvarande artskyddsförordning har funnits sedan 
2007 och den gäller i skogen. Med nya riktlinjer och 
arbetssätt kommer det bli lättare!
En intressant fråga är miljöbalkens kunskapskrav. Ofta 
handlar det om att man behöver ha kännedom om var 
arter finns och vad det i så fall betyder för utövandet. 
Men vad är rimligt att brukarna ska skaffa sig för rele-
vant kunskap för att minska miljökonsekvenser? Och 
vad ska myndigheterna bidra med? Jag tycker att vi är 
på god väg med att hitta former för det. Artinformation 
på markägarnas ”Mina sidor” är t.ex. jättebra och bör ut-
vecklas vidare.

Vad har du för kontakter med ArtDatabanken?
– På senare tid har det varit mycket kontakt om fram-
förallt artvisa vägledningar för prioriterade fåglar som 
ArtDatabanken har hjälpt oss med. Även om metoder 
för bedömningar av arters regionala  bevarandestatus 
liksom bevarandestatus för arter som påverkas av 
skogsbruk. I det projekt som rör artskydd i skogen finns 
ArtDatabanken med som representant i en referens-
grupp. För något år sedan var det istället mycket vi hade 
gemensamt i och med rapporteringen enligt artikel 17.

Använder du några av våra verktyg?
– Jag använder artfaktabladen och gör sökningar i röd-
listan och Artfakta. Privat blir det lite i Artportalen.
Vi har nyligen fått direktåtkomst till fynddata via webb-
tjänster vilket har varit efterlängtat. Men vi har lite olika 
tillgång till informationen. Det är t.ex. bara vissa hand-
läggare med högsta behörighet som kan ta del av fynd 
om skyddsklassade arter. Men genom att få en var-
ningssignal för känsliga arter minskar risken att man 
förstör livsbiotoper av ren okunskap.
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MÅNGFALD 
 ELLER   
ENFALD
Ny kunskap genom miljöanalys och forskning är en framgångs-
faktor för att kunna bevara den biologiska mångfalden. 

ArtDatabanken bedriver sedan några år egen forskning för att 
belysa viktiga frågeställningar om vad som påverkar arters 
före komst och överlevnad. Vi leder också uppbyggnaden av en 
samlad webbaserad infrastruktur för biodiversitetsdata som 
ska bidra till framstående biodiversitetsforskning och naturvård. 

Låt oss bruka och bevara vår natur med eftertanke och genom-
tänkta beslut!
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Miljöanalys och forskning
VERKSAMHETSOMRÅDE

Vem är du och vad gör du?
– Jag är docent i systematik och biodiversitet vid Göte-
borgs universitet och forskar på fylogeni, systematik 
och taxonomi hos basidiesvampar. I min tjänst som 
förste museiintendent i mykologi omhändertar jag och 
sköter svampsamlingarna vid Herbarium GB. Tjänsten 
är finansierad av Svenska artprojektet via museistödet.

Vad forskar du på?
– Nu senast har jag gjort studier på trådskivlingar i al-
pina miljöer. Projektet syftar till att identifiera vilka arter 
som förekommer i Norden, beskriva de arter jag finner 
som är nya för vetenskapen och utarbeta nycklar för 
artidentifiering. För artbestämning använder jag både 
traditionella morfologiska metoder och DNA-sekvenser, 
streckkoder, som är unika markörer för varje art. Jag 
har även arbetat fram en sekvensbaserad fylogeni över 
familjen Inocybeaceae för att utröna gränserna mellan 
släktena inom familjen. Min forskning finansieras till 
stor del av medel från Svenska artprojektet.

Vad är sekvensbaserad fylogeni?
– Bara för att svampar har hatt och fot behöver de inte 
vara nära släkt med varandra. Egenskapen att ha hatt 
och fot har uppkommit många gången under evolutio-
nens gång. Därför använder man sig idag av molekylära 
data, DNA-sekvenser som på ett bättre sätt kan åter-
spegla det äkta släktskapet.

Varför är din forskning intressant?
– Det handlar om att utforska, identifiera och bevara 
biologisk mångfald. Extra intressant är det att undersö-
ka mindre kända grupper. För det finns mycket outfors-
kat i Sverige och Norden!

Vad har pengarna betytt för dig?
– Det har varit helt avgörande för tjänsten. Det är myck-
et svårt att hitta medel för att bedriva grundforskning 
för att hitta nya arter. Där fyller ArtDatabanken en väl-
digt stor funktion.

Göteborgs universitet har en lång historia av myko-
logisk systematisk forskning men tyvärr har stödet för 
taxonomisk forskning minskat. Det finns idag få tjäns-
ter för att beskriva arter. Artkunskapen finns inte på 
universitet längre. Därför är kontakten med skickliga 
amatörer mycket viktig!

Hur tillgängliggör du dina resultat?
– Förutom publicering i vetenskapliga tidskrifter lämnar 
jag DNA till GenBank och UNITE-databasen där man 
kan jämföra okända DNA-sekvenser för artbestämning. 
Och så rapporterar jag till Artportalen så klart. Och så 
uppdaterar jag så klart Dyntaxa.

Vad har du för andra kontakter med oss?
– Som ordförande i SMF har jag mycket kontakt med 
ArtDatabanken, amatörer och myndigheter. Det vore 
kul att identifiera naturvårdsintressanta svamparter som 
är lätta att känna igen.

HEJ ELLEN LARSSON!

1. Utökat samarbete med relevanta forskningsinstitutioner på SLU.

2. Förbättra Artportalen med mer data från miljöövervakning och 
 biologiska samlingar.

3. Utveckla ett klassifikations- och bestämningssystem för naturtyper 
i Sverige.

4. Utökat budgetutrymme för att kunna fånga upp nya frågor snabbt.

5. Utökad och förbättrad kommunikation med avnämare.

ANALYSPORTALEN
Genom Svenska LifeWatch Analysportal är nu 55 mil
joner artobservationer från 12 olika databaser direkt 
tillgängliga för forskare, naturvårdare och intresserad 
allmänhet.

Miljöanalys
Arbetet med art och naturtypsstatistik som indikatorer 
fortsatte på uppdrag av Naturvårdsverket. Syftet är att lö
pande använda data från miljöövervakningens årliga in
samling i Nationell inventering av landskapet i Sverige, 
Riksskogsinventeringen och Terrester habitatuppföljning 
(NILS/RT/THUF) för att svara på naturvårdens fråge
ställningar. Projektet är ett strategiskt initiativ där SLU:s 
data och kompetens används för regelbunden rapporte
ring om tillståndet för biologisk mångfald. Ambitionen 
är att genom projektet utveckla roller, ansvar och rutiner 
för utvärdering av arters och naturtypers bevarandestatus 
inför nästa rapportering enligt Art och habitatdirektivet.

ArtDatabankens arbete inom ETC-BD 
I vårt arbete inom ”European Topic Centre on Biodiver
sity” deltog vi bland annat i bedömningen av bevarande
status på EUnivå, ”State of nature in the EU – Results 
from reporting under the nature directives  20072012”. 
Vi bidrog också till utveckling och publicering av ut
bredningskartor för naturtyper inom Art och habitat
direktivet enligt Infrastructure for Spatial Information in 
Europe (Inspire). Information om datakällor för gammal 
skog i de nordiska länderna och dess tillgänglighet sam
manställdes som en del av en rapport till European En
vironment Agency (EEA).

Remisser
I februari lämnade vi remissvar till Skogsstyrelsen, Natur
vårdsverket och Havs och vattenmyndigheten om för
djupad utvärdering av miljökvalitetsmålen (skog, våtmark, 
sjöar och vattendrag, hav och kust, fjäll, odlingslandskap, 
biologisk mångfald och övergödning). Senare under året 
lämnade vi yttrande till Naturvårdsverket om bl.a. främ
mande arter, grön infrastruktur och insamling av fjärilar.

Forskning på ArtDatabanken
Vi undersöker bl.a. arters framtida utveckling utifrån sce
narier av skogsdynamik, skötsel och bevarandeåtgärder, 
så kallad sårbarhetsanalys. Scenarierna har dels avsett en 
regional skala med koppling till konventionen om biolo
gisk mångfalds (CBD) Aichimål om bevarande och res
taurering, dels en nationell skala som en del av Skogssty
relsens så kallade Skogliga konsekvensanalyser (SKA15). 

Dessutom studerar vi effekter av fragmentering (t.ex. 
dammbygge) i vattendrag med fisk som modellorganis
mer. Vi undersöker hur barriärer påverkar strukturella 
eller funktionella grupper inom fisksamhället, t.ex. art, 
stam eller storlek. Dessutom undersöks vilken betydel
se vattenmiljöns grad av isolering har för fisksamhällets 
funktion och motståndskraft. ArtDatabanken deltar i ett 
forskningsprojekt (EKOLIV) som finansieras av Elforsk 
där vi använder miljöövervakningsdata för att analysera 
ekologiska och samhällsekonomiska effekter av redan ge
nomförda miljöåtgärder som är kopplade till vattenkraft.

Svenska LifeWatch
Svenska LifeWatch är ett samarbete mellan svenska uni
versitet, myndigheter och museer som leds av ArtData
banken. Information från en mängd olika databaser har 
länkats samman till en nationell einfrastruktur för data 
och forskning om biologisk mångfald. 

SLW:s analysportal omarbetades under året för att un
derlätta för förstagångsanvändare. Flera nya  datakällor 
knöts till portalen och underliggande webbtjänster. 
Vid årets utgång var 55  miljoner artobservationer från 
12 data baser direkt tillgängliga för forskare, naturvårdare 
och intresserad allmänhet. Vidare optimerades dataflöden 
och sökfunktioner som blev väsentligt snabbare och mer 
omfattande.

Särskilda satsningar gjordes på undervisning och inter
aktion med användarna. Detta inkluderade flera work
shops, bl.a. vid ekologernas Oikoskonferens och vid 
Euro pean Ecological Federations konferens i Rom i 
sep tember. En vetenskaplig artikel som i detalj beskrev 
infrastrukturen och dess tjänster lämnades till  tidskriften 
Biodiversity Data Journal. Flera forskare publicerade 
veten skapliga artiklar baserade på data och verktyg från 
LifeWatch.

Fortlöpande miljöanalys
Inom regeringsuppdraget fortlöpande miljöanalys, FoMA, 
fokuserar SLU på samhällets behov som bl.a. uttrycks i 
riksdagens miljökvalitetsmål och den övergripande mål
sättningen om en långsiktigt hållbar utveckling. Det inne
bär att vi övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vat
ten och arter för att analysera miljöutvecklingen.

UTVÄRDERING AV FORT LÖPANDE 
MILJÖANALYS VID SLU
Programmet biologisk mångfald är ett av 10 inom 
SLU:s Fortlöpande Miljöanalys (FoMA). 

Biologisk mångfald är ett program som innefattar Art
Databankens verksamhet (utom vår forskning), verk
samheten Terrester habitatuppföljning (THUF) på in
stitu tionen för skoglig resurshållning i Umeå samt 
ALTERNet på institutionen för vatten och miljö (IVM). 

Som en del av utvecklingsarbetet ”Environmental mo
nitoring and assessment” (EMA) vid SLU,  initierade 
 fakultetsdirektören vid fakulteten för Naturresurser och 
jordbruksvetenskap (NJfak) en särskild  utvärdering av 
programmets verksamhet för de senaste sex åren. 

Omdömet från utvärderarna var mycket positivt. 

             Omfattningen av arbetet/resultaten är 
imponerande och den vetenskapliga kvalitén 
på databaser, publicerade artiklar och andra 
resultat från programmet är hög och ligger på 
den internationella vetenskapliga frontlinjen. 
Publikationerna visar på en bra förmåga att 
sam arbeta inom programmet men också med 
andra nationella och internationella grupper. 
Genom att erbjuda högkvalitativa databaser, 
kan kvalitén på resultaten i andra projekt, 
både i och utanför programmen, öka. 

I utvärderingen lämnades också förslag på 
 förbättringsområden:
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SYNLIG 
ELLER
OSYNLIG
Avsaknad av information får inte vara en orsak till förlust av 
biologisk mångfald. ArtDatabanken strävar efter att tillgänglig-
göra kunskap och se till att den används. Med befintliga data 
vill vi ge saklig information om statusen för arter och natur-
typer. Dessutom vill vi ge förslag på åtgärder för att förbättra 
den biologiska mångfalden. 
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Biologisk mångfald i samhället
– vår kommunikation

VERKSAMHETSOMRÅDE

Grattis till naturvårdspriset! Du har varit en drivande kraft 
inom Trunstagruppen som har restaurerat  Gredelby 
 hagar och Trunsta träsk i Knivsta kommun. 

Vad fick dig att satsa på detta?
– Jag tycker det är mycket viktigt med ett lokalt sam-
manhang. Det är där du bor som du bryr dig om vad som 
händer och det är där du kan styra och påverka. Att man 
kan göra skillnad med sina bara händer och genom att 
engagera folk och uppmärksamma politiker är tillfreds-
ställande. Resultatet i naturen är belöningen.

Så hur gör man för att motivera andra?
– Det har jag funderat mycket på, men det är ganska 
enkelt. Det handlar om att öppna ögonen. Ofta när jag 
är ute och visar och berättar blir det en aha-upplevel-
se för de som lyssnar. Det kan räcka med att visa en 
skäggmes. Eller visa rapporter om fynd från andra delar 
av landskapet. Där har Artportalen en stor betydelse. Är 
det få fyndprickar på kartan blir man lätt entusiastisk för 
sitt områdes specialiteter och sällsyntheter. 

Men Trunstagruppens framgångar beror inte bara på 
entusiasm. Har du några tips på hur man skapar ett 
samarbete med sin kommun? 
– Man måste ha kontakt med rätt person, vare sig det 
är en politiker eller tjänsteman. Personen måste ha ett 
intresse i frågan och det är viktigt med rätt kompetens, 
den saknas ofta. Det är också bra om tjänstemannen 
sitter på kommunkontoret. 

Vad har naturvårdspriset inneburit för er? 
– I Knivsta var vi redan etablerade men i och med priset 
har vi fått en större respekt även från de skeptiska po-
litikerna. Utmärkelsen gör att kommunen lyfts fram och 
att lokala naturvårdsprojekt har lättare att synas. 

När du inte röjer slån, vad sysslar du med då? 
– Jag är forskare vid Naturhistoriska riksmuseet, inrik-
tad på växtsystematik för att avgränsa släkten och hitta 
naturliga grupper i livets träd. 

Huvudsakligen studerar jag fylogeni (släktskap) och 
biogeografi hos en växtfamilj som finns i områden knut-
na till den forna kontinenten Gondwana. I och med detta 
har jag upptäckt många nya arter. Några har jag redan 
beskrivit, somliga är på gång och vissa har jag inte hun-
nit beskriva. Talande för situationen i världen är tråkigt 
nog att flera av dessa känner vi endast till som enstaka 
träd. Det är sorgligt!

Hur är din relation till örnbräken, som väl redan 
fanns i Gondwanaland?
– Jag hatar örnbräken, skrattar Ulf. Det är en överlevare 
men den går att bekämpa. Det gäller bara att vara envis. 

Har du något sista tips?
– Ta initiativ och uppmuntra lokala eldsjälar att driva på. 
Om du ska nå framgång gäller det att våga be om och 
ta emot hjälp!

Flora- och faunavårdskonferensen
Efter ett omfattande arbete med den nya rödlistan var 
den klar för lansering lagom till årets Flora och fauna
vårdskonferens 28 april. Konferensen fick temat ”Den 
röda tråden i naturvården” eftersom ArtDatabankens mål 

är att rödlistan ska bli ett än mer kraftfullt verktyg för na
turvården. Det blev en välbesökt konferens med över 400 
deltagare. Konferensen sändes i Kunskapskanalen och går 
att se på UR liksom på ArtDatabankens hemsida. Dagen 
avslutades med bubbel och snittar för att fira ArtDataban
kens 25årsjubileum.

Ny extern hemsida
Under året har vi tillsammans med en webbyrå tagit fram 
en ny hemsida för ArtDatabanken som lanserades i sam
band med Floraoch faunavårdskonferensen. Webbplatsen 
har en responsiv design, erbjuder en bättre användarupp
levelse och har en sökfunktion för fakta eller data ur våra 
databaser Artfakta, Dyntaxa och Artportalen. I november 
lanserades även vår nya internsida i samma system.

Rödlistan – nu i fickformat
Rödlista 2015 lanserades i april. Listorna publicerades i 
en bok i fickformat och helheten i ArtDatabankens nya 
webbtjänst Artfakta (www.artfakta.artdatabanken.se). Vi 
presenterade även en separat rapport som sammanfattar de 
viktigaste resultaten, ”Tillstånd och trender för arter och 
deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015”. Lanse
ringen föregicks av annonsering på Facebook,  pu b li cering 
av exempelarter på ArtDatabankens  webbplats och artik
lar i bl.a. Svensk Botanisk Tidskrift (SBT). 

HEJ ULF SWENSON!

  

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, re
portage, artporträtt, nyheter, krönikor och recensioner. 
Fyra nummer publicerades under 2015.

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 110:1, 2015

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 110:2, 2015

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 110:3, 2015

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 110:4, 2015

 PUB LISHING PRISET
I samband med att ArtData
banken firade 25års jubileum 
gjordes verksamhetsberättel
sen i form av en publikation 
som spreds till ArtDataban
kens intressenter och nätverk. 
Verksamhets berättelsen nomi
nerades till Publishingpriset.
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NATURVÅRDSPRISET 2015 – delades ut till Trunstagruppen

ArtDatabankens naturvårdspris delas varje år ut till person, 
 organisation eller ett företag som genom forskning, miljöanalys, 
information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastå-
ende insats för att bevara den biologiska mångfalden. Vinnaren 
utses av en jury bestående av ArtDatabankens styrgrupp.

Prismotivering
För arbetet med att restaurera Gredelby hagar och Trunsta träsk 
i Knivsta kommun. Gruppen, särskilt Ulf Swenson och Josefin 
Edling, har sedan 2005 med stor energi, kompetens, entusiasm 
och tusentals arbetstimmar genomfört restaureringar. Resultatet 
har gynnat den biologiska mångfalden samtidigt som man har 
skapat ett tätortsnära naturområde med stor skönhet. Genom 
guidade visningar och information har Ulf inspirerat invånarna att 
upptäcka området, som kan ge många fina naturupplevelser.

HÄR KUNDE DU SE OSS 2015:
Vi deltog i ett antal konferenser och sammankomster 
under året bl.a: 

• Svenska Botaniska Föreningen (SBF). 

• Sveriges Mykologiska Förening (SMF). 

• Havs och vattenforum. 

• Skogsmässan ELMIA WOOD. 

• Naturskyddsföreningens konferens om biologisk  
mångfald. 

Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer  

– rödlistade arter i Sverige 2015

Jonas Sandström, Ulf Bjelke, Tomas Carlberg och Sebastian Sundberg  

 

ArtDatabanken 

Rapporterar  17l

Rödlistan var klar för 
lansering lagom till årets 
Flora- och faunavårds-
konferens. Konferensen 
fick därför temat ”Den 
röda tråden i naturvården”. 
Den tryckta publi cerades 
som en bok i fickformat 
och de viktigaste resul-
taten presenterades i en 
separat rapport.
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MOT
BÄTTRE
VETANDE
Kunskap bygger på fakta och erfarenhet. Med hjälp av kunskap kan 
vi ta till oss information och tyda den. För att möta omvärldens krav 
på bra kunskapsunderlag är vår strategi att satsa på specialister, 
bred kompetens och ett stort nätverk. Vi kommer aldrig ha tillgång 
till alla fakta men vår kompetens säkerställer att svensk naturvård 
får tillgång till bästa möjliga kunskap.
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Kompetens och lärande för en 
 attraktiv arbetsplats 

VERKSAMHETSOMRÅDE

HEJ KATRIN STENSPARRE!
Katrin, du är ”ny” på jobbet sedan maj 2015. Vilken 
tjänst hade du innan du började hos oss?
– Jag jobbade på Apoteket AB och var chef för en en-
het som jobbar med verksamhet- och systemutveckling 
för logistikflödena inom Apoteket. 

Vad lockade dig till ArtDatabanken?
– Jag lockades av arbetsuppgifterna. De passade min 
profil och vad jag hade arbetat med tidigare. Inriktningen 
var också intressant. Jag hade en extremt djur- och na-
turkär morfar. På somrarna bodde jag hos mormor och 
morfar och då skickades jag ut för att leta efter gräs-
strån. Vi tejpade upp grässtrån på papper och sedan 
letade vi efter dem i en Florabok och skrev upp vad de 
hette. 

Vad kan du tillföra ArtDatabanken?
– Jag hade inte riktigt förstått att det behövdes så 
mycket jobb i form av att skapa processer, rutiner m.m. 
Men det är en utmaning som jag älskar. Jag har jobbat 
mycket med förändringsledning, det är en av mina styr-
kor. Att göra om strukturer, skapa nya befattningar och 
roller och anpassa verksamheten. Väldigt roligt att vi 
gemensamt kan få skapa något nytt ur något gammalt 
- som blir bättre! 

En ny förvaltningsmodell har införts, vad tillför den 
ditt program och ArtDatabanken?
– Den ger rätt förutsättningar i hur vi ska arbeta, ger 
spårbarhet och hur och var man ställer sina frågor. 
Beställaren har lättare att styra processen och det blir 
inte så mycket ”fram och tillbaka”. Målbilden är att göra 
något bra för alla, inte bara IT, det ökar kvalitén i våra 
leveranser. 

Vad ser du framför dig i form av webbtjänster?
– Vi behöver stärka ArtDatabankens gemensamma 
plattform för våra förvaltningsobjekt för att skapa syn-
ergieffekter och skalbarhet. Det innebär att webbtjäns-
terna kommer att få en allt mer central funktion i vår 
systemstrategi.

Har du förändrats sedan du började på ArtData-
banken?
– Jag är mer medveten, håller mer koll på sociala me-
dier, läser miljöbloggen och följer twitter. Intresserad av 
frågor som jag inte har varit tidigare. Jag är mer medve-
ten när jag är med min dotter och visar henne naturen, 
det blir mer naturligt. 

Har du något som du vill tillägga innan vi avslutar?
– Jag älskar att gå till jobbet – många år sedan jag 
kände så. Men det är viktigt att förstå vilken fantastisk 
arbetsplats det är och vilka fantastiska människor som 
jobbar här. Det är en ynnest att jobba på ArtDatabanken. 
Vi ska vara otroligt stolta över att jobba här!

14 REKRYTERINGAR
gjordes varav 9 tillsvidare, 2 vikariat  
samt 3 tidsbegränsade.

4 PERSONER SLUTADE
varav en tidsbegränsad

2 PERSONER GICK I PENSION

ÅRETS EXKURSIONSRESA
Personalens exkursionsresa gick till  Västergötland 
och Billingen.

MILJÖVÄNLIGT RESANDE
Under hösten klarade vi granskningen för certifiering
en till det nya SSEN ISO 14001:2015.

Områden som fortfarande är kvar att arbeta med är 
grön el och att minska antalet flygresor. 

82 PERSONER
fanns anställda på ArtDatabanken vid årsskiftet.

Män 52 %

Kvinnor 48 %

KÖNSFÖRDELNING

Personalens exkursionsresa gick till  Västergötland 
och Billingen. Under vandring på Kinnekulle förmed-
lades intressant information om Life-projektet av 
Maria Thordarson, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Kompetens
Den samlade kompetensen på ArtDatabanken har en stor 
bredd inom bl.a. art och naturtyper, taxonomi, IT, kom
munikation, bild, foto, ekonomi och personal. Kravet på 
att tillgängliggöra och presentera vår information digitalt 
innebar att vi under året ersatte en del konsulter samt 
utökade vår ITorganisation med sex medarbetare. Dessa 
består av en ITarkitekt, tre utvecklare och två testare. Två 
nya programchefer rekryterades till kommunikation res
pektive IT samt en teknisk koordinator. Forskningsgrup
pen anställde ytterligare två postdoktorer.

Antalet helårsarbetskrafter under 2015 var 72,2. Mot
svarande siffra för 2014 var 66,8 , respektive 65,7 för 2013. 

Lika Villkor
ArtDatabankens Lika villkorsplan uppdaterades under 
hösten. "ArtDatabanken ska vara en arbetsplats fri från 
diskriminering och kränkande särbehandling". Vi strävar 
bland annat efter en "jämn könsfördelning".

Med jämn könsfördelning menas att andelen kvinnor 
och män ligger inom intervallet 6040 %. 

Könsfördelningen inom ArtDatabanken är mycket bra 
med 52 % män och 48 % kvinnor.

Miljöledningssystem
ArtDatabanken är, tillsammans med Centrum för biolo
gisk mångfald, Institutionen för växtproduktionsekologi 
och Institutionen för ekologi vid SLU, miljöcertifierade 
enligt standarden ISO 14001:2004. Under hösten klara
de alla institutionerna granskningen för certifieringen till 
det nya SSEN ISO 14001:2015.

Under den senaste treårsperioden kunde vi fortsätta ar
betet för vår direkta miljöpåverkan utan behov av  större 
förändringar. Vi uppnådde miljömål som t.ex. minskad 
miljöpåverkan på vatten, el, avfall och  restprodukter, pap
persprodukter och inköp av mat och dryck. Områden 
som fortfarande är kvar att arbeta med är grön el och att 
minska antalet flygresor. 

För att förbättra vår indirekta positiva miljöpåverkan, 
d.v.s. skapa mer naturvårdsnytta, fortsatte vi arbetet med 
organisationen och styrningen av ArtDatabankens verk
samhet. En viktig del i detta var slutförandet av arbets
ordningen som fastställer vår organisation, delegationer, 
samt ärendehanterings och beslutsprocesser. Lednings
systemet består bland annat av en årscykel som bidrar till 
en systematisk verksamhetsplanering och budgetprocess 
för hela verksamheten.

Ny förvaltningsmodell för våra IT-system
I ledningssystemet ingår också vår övergripande ITför
valtningsmodell. Den infördes för att skapa struktur och 
tydlighet i roller, ansvar och arbetsprocesser för ITverk
samheten. Den nya modellen gör att vi effektivt kan för
valta våra ITsystem, samt ta emot och utveckla dessa i 
enlighet med de krav som ställs från användarna. 
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