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Vår vision: En rik och känd natur

Verksamhetsidé:
ArtDatabankenär ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper.
Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, 
analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta 
om biologisk mångfald.
Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus.

Vårt uppdrag:
Samla in och lagra data om biologisk mångfald.
Analysera situationen för biologisk mångfald.
Stödja myndigheters arbete med biologisk mångfald, nationellt och 
internationellt.
Genomföra forskning som stödjer uppdragen.
Genomföra regeringsuppdraget Svenska artprojektet.
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Med fast blick och med stort allvar.
ArtDatabanken fokuserar och sätter mål för sina 

insatser att bevara biologisk mångfald.

FAKTA TILL NYTTA FÖR NATURVÅRDEN

STRATEGISK SAMVERKAN FÖR ARTDATABANKENS PLATS I SAMHÄLLET 

ÄNDAMÅLSENLIGA IT-SYSTEM FÖR EFFEKTIVA PROCESSER

GOD KOMMUNIKATION FÖR ÖKAD KÄNNEDOM OM VARUMÄRKET ARTDATABANKEN 

KOMPETENS OCH LÄRANDE FÖR EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS
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Fakta om arter, till nytta för 
 naturvården
I Sverige finns ungefär 60 000 kända ar
ter. För de flesta av dem finns ett stort 
behov av ökad kunskap.

Artlistor kan sökas fram baserat på oli
ka egenskaper, t.ex. geografisk förekomst, 
födoval och typ av relation till andra 
arter. Webb applikationen utvecklades 
löpan de under året och i april lanserades 
så kallade jämförelsevyer, med möjlighet 
att jämföra bilder av arter. Under året 
infördes också ett bildhanteringssystem 
och den underliggande databasen fick en 
ny arkitektur. Dessutom påbörjades arbe
tet med att ta fram digitala bestämnings
nycklar, liksom en databas för termer och 
begrepp.

Artfakta innehåller än så länge främst 
fakta om rödlistade arter i  Sverige, men 
information byggs på efter hand med öv
riga arter. Vår förhoppning är att  artfakta 
blir ett allt mer kraftfullt och viktigt 
verktyg för naturvården. ArtDatabanken 
beskrev år 2016 fakta för ytterligare cirka 
150 rödlistade arter, varav ca 90 lavar. Det 
innebär att det nu finns utförlig informa
tion om nästan alla Sveriges 4 273 röd
listade arter. Dessutom har ett antal arter, 
som i rödlistan klassats som livskraftiga, 
blivit klassade och sökbara utifrån land
skapstyp, substrat och biotop. 

Under året publicerades också beskriv
ning  ar av utseende och levnadssätt av  
bland annat spindlar, marina musslor, 
skräddare, grod och kräldjur samt ett an
tal skalbaggar. En huvudnyckel till egent
liga bladmossor publicerades som en 
inter aktiv pdf. Det innebär att man med 
stöd av tidigare utgivna Nationalnyckel
volymer kan artbestämma de cirka 700 
arter som ingår i gruppen egentliga blad
mossor. Flertalet av de mossor som tidi
gare publicerats i National nyckelvolymer 
har under året, liksom broskfiskarna, lagts 
ut i Artfakta. 

Artfakta och dess innehåll finansieras 
av Svenska artprojektet och SLU:s bas
an slag samt via externa uppdrag. Bland 
 annat avser vi inom ett uppdrag om grön 
infrastruktur att nyttja Arfakta som publi
ceringskanal för information om arter av 
betydelse för arbetet. Ytterligare ett exem
pel är projektet Information om skogs lev

KUNSKAPSCENTRUM
ande rödlistade arter där Skogs styrelsen 
och ArtDatabanken har tagit fram en 
integrerad webbaserad lösning kopplad 
till Artfakta. Fördelen är att mark ägare 
nu kan hitta information om arter på sin 
fastighet direkt via Mina  sidor på Skogs
styrelsens sajt.

Svenska artprojektet
Efter en minskning av anslaget till Svens
ka artprojektet med 10 mkr år 2013 åter
ställdes minskningen och med ett tillägg 
på 5 mkr till 15 mkr. Dessa medel an
vänds för stöd till taxonomisk forskning 
av dåligt kända orga nismer, till landets 
biologiska museer och till presentation 
av landets arter. Sistnämnda gjordes fram 
till och med 2014 till stor del i form av 

ArtDatabanken bygger upp 
strukturer för övervakning, 
samlar in och analyserar data 
samt bedriver forskning inom 
ekologi och naturvård. Så att 
vi kan förstå och gynna arter 
och natur.

BEDÖMER OCH ANALYSERAR TILLSTÅNDET FÖR SVERIGES ARTER

HÅLLER REDA PÅ ARTNAMN, NATURTYPER OCH ANDRA NATURVÅRDSRELEVANTA TERMER OCH BEGREPP 

STÖDJER GENOMFÖRANDET AV EU:S REGELVERK

SAMLAR IN OCH FÖRMEDLAR FYNDUPPGIFTER OM ARTER 

BEDRIVER OCH STÖDJER FORSKNING
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av ansök ningarna beslutade ArtDataban
ken till dela åtta projekt sammanlagt 62,4 
mkr fördelade över tre år (20172019).

Taxonomi och namn
Högsta prioritet under året för arbetet 
med den taxonomiska databasen Dyn
taxa var att fylla återstående luckor. Den 
stora utmaningen är att hitta underlag – 
från forskare, ibland undangömd litteratur 
eller samlingar – över vilka arter som är 
påträffade i landet. Vi kom långt men vid 
årsskiftet återstod fortfarande en del kval
ster och s.k. imperfekta svampar. Likväl 
kan nog utan överdrift påstås att Dyntaxa 
idag är världens bästa och mest komplet
ta taxonomiska databas för ett område av 
Sveriges storlek!

För att kunna jämföra och samanalysera 
svenska biodiversitetsdata med data från 
omvärlden krävs att man är överens om 
taxonomin över nationsgränserna. Art
Databanken bjöd in de nordiska grann
länderna, samt företrädare för Catalogue 
of Life och GBIF (Global Biodiversity 
Informatics Facility), till en workshop 
i oktober. Här enades parterna om två 
 olika mekanismer för att kunna harmoni
sera och översätta de ibland olika taxono
mierna. Workshopen genomfördes delvis 
som en del av ett treårigt biodiversitetsin
formatikprojekt inom NeIC (se under 
rubriken Svenska LifeWatch).

Framtagande och fastställande av offi
ciella svenska namn för svenska djur om
fattade i år bladbockar och stickmyggor. 

Forskarkurser och streckkodning
Svenska artprojektet har ett nära samar
bete med Norges forskarskola ForBio 
kring kurser för doktorander, forskare 
och andra verksamma inom området. 
Den 2226 augusti genomförde man till
sammans en kurs om DNAstreckkod
ning – från teori till praktik.

DNAstreckkodning och andra gene
tiska metoder har länge varit centrala 
inom den taxonomiska och systematiska 
forskningen. Artprojektets samarbete med 
NORBOL (Norwegian Barcode of Life) 
i att streckkoda speciellt marint material 
insamlat av Artprojektet fortsatte. Nu ut
forskas också alltmer möjligheterna av att 
använda molekylära metoder inom miljö
övervakning och inventering, s.k. meta
streck kodning eller eDNA (environ
mental DNA), där miljöer provtas på sitt 
artinnehåll. ArtDatabanken genomförde 
under året ett par uppdrag inom området 
åt Havs och Vattenmyndigheten (HaV) 
respektive Göteborgs universitet, samt var 
med att organisera en nationell samord
ningsworkshop på SLU i oktober. ArtDa
tabanken är sedan år 2016 också ordföran
de i det nybildade konsortiet SWEBOL 
(Swedish Barcode of Life).

 bokverket National nyckeln till Sveriges 
flora och fauna. Med det ökade ansla
get gav regeringen  också instruktionen 
att Artprojektets arbete bl.a. ska resul
tera i utgivning av ett refe rensverk över 
i landet förekommande flercelliga orga
nismer och i digital kunskapsspridning. 
 ArtDatabanken har därför beslutat att 
låta publicera artinforma tion såväl digitalt 
som i bokform, men där det digitala är 
det kompletta.

Taxonomisk forskning
Artprojektet gav också anslag med tolv 
miljoner kronor till sex projekt för ut
forsk  ande av arter av finglanssteklar, 
spret käksteklar, puckelflugor (två projekt), 
lecideoida lavar samt gelé och bläcklavar. 
Tidigare beviljade projekt fortsätter sam
tidigt att leverera spännande resultat. Art
projektet har nu med  margi nal passerat 
upptäckten av 3 000 arter nya för Sveri
ge varav 1 000 helt nya för vetenskapen. 
Mycket arbete återstår för visso med att 
formellt beskriva och publicera de sist
nämnda – ett skäl till att  gruppen puck
elflugor beviljades två anslag. 

I novem ber disputerade en av Artpro
jektets doktorander, Sibylle Häggqvist, 
på en avhandling om just puckelflugor. 
I april disputerade Jonas Strandberg, en 
annan doktorand med stöd från Artpro
jektet, på svidknott.

Resultaten av forskarnas arbete pub li
ceras i vetenskapliga tidskrifter. Samtidigt 
önskar vi att en del artbeskrivningar också 
presenteras i Artfakta. ArtDatabanken har 
därför utrett hur processen från forskning 
till mer populär beskrivning kan organi
seras och underlättas. Det är också viktigt 
att fynden av de arter forskarna studerar 
lagras i Artportalen. Därför lades samtliga 
observationer från Artprojektets tidigare 
meiofaunaworkshop in under året.  Detta 
resulterade bl.a. i att hela 219 nya arter 
rapporterades in i Artportalen.

Årets systematikdagar hölls i Uppsala 
2122 november och hade 105 deltagare. 
Som ytterligare ett led i att hålla kontakt 
med och mellan forskarna inom Svenska 
artprojektet ordnades också i år en fors
karträff i samband med Systematikdagar
na. Tema var uppföljning, resultat och rap
portering, samt en diskussion om tillgäng
liggörande av data för återanvändning.

Stöd till biologiska museer
Stöd till landets biologiska samlingar 
utannonseras vart tredje år. Vid 2016 års 
utlysning betonade Artprojektet att inte 
bara digitalisering utan också koordinat
sättning av museernas kollekter är starkt 
prioriterad. Utan en digitalt sökbar 
geogra fisk position är objekten svårtill
gängliga både för naturvård och för eko
logisk forskning. Efter expertgranskning 

Men många av de ca 50 arterna i Sverige vet vi 
dock inte så mycket om…

Malin Strand vid ArtDatabanken utsågs till 
ordförande i det nybildade konsortiet SWEBOL 
(Swedish Barcode of Life).

SYSTEMATIK
DAGARNA
21–22 XI
2016 En mötesplats för alla 

som är intresserade 
av systematik

Information och anmälan:
www.systematikforeningen.se/systematikdagarna

UPPSALA

Systematikdagarna hölls i år i Uppsala 
21–22 november och hade 105 deltagare. 

ÅRETS TOPPLISTA

ÅRETS DAG

1. Rödbrun höstmygga – Aedes cinereus

2. Sumpmygga – Coquillettidia richiardii

3. Tidig tömygga – Aedes punctor

4. Skogstömygga – Aedes communis

5. Vårsvämmygga – Aedes sticticus

6. Sommarskogsmygga – Aedes cantans

7. Sommarsvämmygga – Aedes vexans

8. Vinkelklomygga – Aedes excrucians

9. Vitsidig tömygga – Aedes rusticus

10. Grå tömygga – Aedes intrudens

KÄLLA: Undersökning från SVA

10 VANLIGASTE SVENSKA STICKMYGGARTERNA:

STYRGRUPP
Malin Strand, SLU/ArtDatabanken, (Ordförande 
SweBOL 2016–2017)

Mari Källersjö, Botaniska trädgården, GU

Per Sundberg, Marina vetenskaper, GU

Per Ericsson, NRM

Johannes Bergsten, NRM

Sekr: Thomas Lyrholm, NRM

S W E D I S H  B A R C O D E  O F  L I F E

SweBOLs uppdrag

REFERENSGRUPP
Sarah Bourlat, GU

Ellen Larsson, GU

Bengt Oxelman, GU

Charlotte Jonsson, GNM

Kennet Lundin, GNM

Maria Kahlert, SLU

Tomas Roslin, SLU,

Rikard Sundin, SLU/Artdatabanken

Mattias Forshage, Station Linné

Dave Karlsson, Station Linné

Niklas Wahlberg, LU

KONTAKT
Har du ett projekt som passar att synliggöra i 
SweBOL?

Har du ett svenskt material som lämpar sig för 
streckkodning?

Har du frågor om SweBOL?

Malin Strand, Ordförande SweBOL 
ArtDatabanken/SLU 
malin.strand@slu.se 
0705-654246

http://swebol.org/

SweBOL (Swedish Barcode of Life)
– ett nätverk som kan koordinera nationella initiativ när 
det  gäller DNA-streckkodning och olika tillämpningar

Informationsspridning om poten -
tialen i DNA-streckkoder för att in-
spirera till användning av dessa för 
artidenti fikation, inom förvaltnings-
arbete, m.m.

Utveckla nationella och interna-
tionella kontakter och samarbeten 
inom området och fungera som 
nationell nod i kontakterna med 
iBOL.

Förankra arbetet med att bygga 
upp en referensdatabas för den 
svenska faunan och floran hos 
 be rörda politiker och myndig heter, 
potentiella finansiärer, forskare 
samt den intresserade allmänheten.

Stödja projekt som syftar till att ta fram DNA-streckkoder för den svenska 
 faunan och floran genom att tillhandahålla riktlinjer (standarder) bl.a. för: 
 
	Dokumentation och förvaring av nyinsamlat material som ska    
 DNA-streckkodas
	Sekvensering av streckkodsmarkörer för olika plattformar
	Deponering av vouchermaterial och extraherat DNA
	Deponering av DNA-sekvensenser i relevanta samlings- och referens   
 databaser (t.ex. BOLD) 

Publicera information om hur arbe-
tet med att bygga upp en referens-
databas för den svenska faunan 
och floran fortskrider.

Hoppspindlar finns nu presenterade i Artfakta. I Sverige finns knappt 50 arter 
hoppspindlar. I sin jakt på byten förlitar de sig på synen och med sina stora ögon 
följer de dina rörelser med blicken. På bilden sebraspindel Salticus scenicus.
FOTO: JONAS SANDSTRÖM

Bestämningsnyckel för mossor. I Sverige finns cirka 700 arter i gruppen egentliga bladmossor. Med 
den nya huvudnyckeln är det möjligt att artbestämma hela den gruppen. På bilden svanklipptuss Cynodonti-
um gracilescens. FOTO: TOMAS HALLINGBÄCK

Groddjur finns nu presenterade i Artfakta. I Sverige har vi 13 arter, varav två är 
salamandrar, tre är paddor och åtta är grodor. På bilden vanlig groda Rana  temporaria. 
FOTO: KRISTER HALL

Stickmyggor har fått svenska namn. Namnskapare för de 49 svenska arterna är myggforskare Anders 
Lindström vid SVA. På bilden sydlig husmygga Culex pipiens. FOTO: ANDERS LINDSTRÖM
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FoMA – Fortlöpande miljöanalys
SLU har ett samhällsuppdrag som är 
unikt bland Sveriges universitet och hög
skolor. Utöver utbildning och forskning 
har vi regeringens uppdrag att bedriva 
fortlöpande miljöanalys (FoMA). Detta 
är en huvuduppgift för ArtDatabanken 
som också är en stark aktör på området 
inom SLU. ArtDatabanken samordnar 
FoMAprogrammet biologisk mångfald  
Mer om miljöanalys står under rubriken 
Myndighetsstöd. 

Sveriges nationella rödlista
ArtDatabanken presenterade den senaste 
rödlistan år 2015. 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 prioritera natur
vårdssatsningar. Under året togs en plan 
för arbetet med nästa rödlista fram. Art
Databanken tecknade också nya femårs
avtal för deltagande i de nationella ex
pertkommitterna, vilka utgör ett viktigt 
stöd i att bedöma arter under rödlist
ningsprocessen. ArtDatabanken har också 
löpande informerat och svarat på frågor 
om rödlistan.

År 2016 påbörjades ett antal analyser 
baserade på resultatet från 2015 års röd
lista. Som exempel kan nämnas ett arbete 
om tillståndet för arter i skog i Sverige 

samt en omfattande sammanställning av 
rödlistningsstatus för skogslevande fenno
skandiska arter som ska ligga till grund 
för en analys och redogörelse för till
stånd och trender för skoglsevande röd
listade arter i Fennskandien. Under året 
har cirka 7 000 arter också klassats på 
värdväxt och matats in i Artfakta, vilka 
framöver kommer att presenteras i form 
av en analys. Samtidigt med planeringen 
av rödlista 2020 togs det fram en över
gripande processbeskrivning för rappor
tering enligt fågeldirektivet (artikel 12), 
habitatdirektivet (artikel 17) 2019 och 
bedömningar för rödlistan 2020, som vi
sar på samordningsmöjligheter, behov av 
underlagsdata och risker. 

Arbete med naturvårdsarter
ArtDatabanken introducerade för några 
år sedan begreppet naturvårdsarter. Be
greppet är ett samlingsnamn för natur
vårdsintressanta arter, som antingen är 
indikatorer eller omfattas av nationellt 
skydd, och som var och en kan  användas 
som verktyg i naturvården. Begreppet 
omfattar idag arter som är rödlistade, 
upptagna i Art och habitatdirektivets 
listor, som är fridlysta eller med i Skogs
styrelsens signalartslista.

Under årets togs fram en plan för det 
fortsatta arbetet, och vi påbörjade inom 
ramen för ett uppdrag från Naturvårds

verket arbete med att kunna söka ut flera 
av dessa arter i webbapplikationen Art
fakta.

Naturtypsindelning
Hösten 2016 återupptogs arbetet med 
SveN (Svenska Naturtyper) och vi tog 
fram en förstudie för att vidareutveckla 
systemet. Vi fick en ansökan till FoMA 
om delfinansiering av arbetet 2017 be
viljad. Till att börja med ska vi välja hur 
mycket av det norska indelningssystemet 
NiN (Natur i Norge) vi ska införliva i 
SveN. Första etappmålet är sedan att ha 
en naturtypslista klar för riskbedömning 
av invasiva främmande arter, sommaren 
2017. Indelningarna är tänkta att samord
nas med de klassningar som presenteras, 
och därmed kan sökas ut, i Artfakta.

Forskning inom ekologi och 
 naturvårdsbiologi
Vi har fortsatt arbetet med att utvärdera 
Artportalsdata, främst med syftet att kun
na undersöka effekterna av skogsbruks 
och klimatförändring på arters förekomst 
in i framtiden. De pågående scenarioana
lyserna bygger på vår tidigare medverkan 
i Skogsstyrelsens Skogliga konsekvensa
nalyser (SKA 15). 

Tack vare ytterligare två EUanslag, 
flera Formasanslag samt anslag från min
dre stiftelser kan våra forskare forstätta att 

utvärdera Artportalsdata och göra scena
rioanalyser. Vi har också fått anslag från 
Formas för forskning om naturvårds
nyttan med hänsynsytor, utvärdering av 
skogliga miljöindikatorer inom naturvår
den, samt för att undersöka metapopula
tionsekologi och funktionell diversitet 
hos svampsamhällen i landskap med olika 
markanvändning.

ArtDatabanken har fortsatt att bidra till 
EUs arbete med ekosystemstjänster och 
under året publicerat en vetenskaplig ar
tikel. 

Vi har deltagit i det tvärvetenskapliga 
projektet EKOLIV (Ekologiska och eko
nomiska strategier för optimering av vat
tenkraftsrelaterade miljöåtgärder) genom 
att analysera effekterna av olika biotopåt
gärder i vattendrag. Resultaten presente
ras både populärt och i två vetenskapliga 
publikationer.

Vi har bidragit till en doktorsavhandling 
och publicerat en artikel om inhemska 
trädlevande lavars artrikedom och sam
mansättning i bestånd av det främmande 
trädslaget Pinus contorta jämfört med in
hemska träd slag.

Vi har dessutom publicerat tre veten
skapliga artiklar om den långsiktiga natur
vårdsnyttan med mindre naturskogsfrag
ment som nyckelbiotoper för vedsvampar 
och trädlevande lavar.

Vetenskapliga artiklar. Tre vetenskapliga artiklar om den långsiktiga natur-
vårdsnyttan med mindre naturskogsfragment som nyckelbiotoper för vedsvampar och 
trädlevande lavar har publicerats. FOTO: MARI JÖNSSON

FoMA-samordnare ArtDatabanken samord-
nar FoMA-programmet biologisk mångfald inom 
SLU. Pavel Bína är koordinator.
FOTO: JENNY SVENNÅS-GILLNER

Artbedömning  
och analys
 ArtDatabanken medverkar 
till att skapa verktyg för na-
turvården och förbättra förut-
sättningarna för regelbunden 
övervakning och analys av 
tillståndet för Sveriges arter 
och naturtyper.

 Vi bidrar genom att tillhan-
dahålla strukturer och verktyg 
för artinriktad naturvård och 
övervakning, uppföljning samt 
med analyser och bedöm-
ningar. 

 Arbetet finansieras delvis 
genom bidrag och uppdrag 
från Naturvårdsverket och 
Havs- och vattenmyndigheten, 
men också genom SLUs ba-
sanslag. 

Det här kallar vi för naturvårdsarter.

Mari Jönsson blev docent inom biologi 
under oktober 2016, fick egna medel och tillsvi-
dareanställdes som forskare. 
FOTO: JOHAN SAMUELSSON

ÅRETS KOORDINATOR

ÅRETS DOCENT

Skogslevande arter. Jättepraktbagge Chalcophora mariana är klassad som 
Starkt hotad i 2015 års rödlista. Förekommer sällsynt i Balticum och Norge.
FOTO: MIKAEL SVENSSON

Naturvårdsarter berättar om sin miljö där den lever och vilka kvaliteter den har. På bilden en ögonpyrola 
Moneses uniflora som ingår i kategorin signalarter. FOTO: JOHAN SÖDERCRANTZ

SveN (Svenska Naturtyper) är ett system för att dela in naturtyper. I fjällen finns bl.a. alpina rishedar, 
videbuskmarker, kalkgräsmarker. På bilden Mittåkläppen, Härjedalen – ett botaniskt intressant område.
FOTO: TOMAS CARLBERG
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EU-direktiv och internationella 
konventioner 
ArtDatabanken stöttar Sveriges arbete 
med EU:s naturvårdsdirektiv samt vat
ten och havsmiljödirektiv. Under 2016 
bidrog vi med synpunkter till hur status
rapporteringen enligt naturvårdsdirek tiv
en ska genomföras 2019. Vi deltog i ett 
möte mellan de boreala länderna om hur 
Natura2000 områden ska skötas och där 
Sveriges bidrag efterfrågas. För åtgärder 
och uppföljning i hav, sjöar och vatten
drag är det viktigt att arbetet med de 
olika EUdirektiven samordnas och vi 
påbörjade en plan avseende proces sen för 
de marina behoven. Inom det marina ar
betet deltog vi också i Helcoms (Helsing
forskonventionen) nätverk av experter 
kring kartering och miljöövervakning av 
marina undervattenshabitat.

Som bidrag till Sveriges åtaganden 
inom det arktiska arbetet har vi 201516 
deltagit i skrivandet av en  vetenskaplig 
rapport om tillståndet för biologisk 
mångfald i Barentsområdet. Rapporten 
ska användas på ministermöte inom Ark
tiska rådet i maj 2017. Vi var också värd 

för en workshop om miljöövervakning 
av biologisk mångfald i Arktis med ett 
20tal internationella deltagare.

Länsstyrelsernas arbete med 
skyddade områden och arter 
Verktyget till stöd för formulering av 
bevarandemål slutfördes och det blir nu 
enklare för länsstyrelserna att redigera 
och uppdatera bevarandemål för s kyd
dade områden. För att underlätta använd
ningen av verktyget förevisade vi det vid 
ett flertal webbseminarier.

På uppdrag av Naturvårdsverket har vi 
genomfört en fältundersökning av struk
turer och artsammansättning samt  kultur 
och markanvändningshistoria i två före
slagna nya Natura 2000om råden på 
Gotland, Filehajdar och Hejnums hällar. 
Syftet var att fastställa skogsområdenas na
turtyp. Ett annat mindre uppdrag var att 
sammanställa aktuell kunskap om torv ut
vinningens miljöpåverkan och  effekt på 
biologisk mångfald i terrestra områden.

Vi har reviderat vägledningar för tolk
ning och bevarande för sex av habitat
direktivets marina naturtyper.

Användbara IT-system för digital  
kunskapsförmedling

INTERVJU MED: Matts Djos, 
IT-arkitekt på  ArtDatabanken

Myndighetsstöd
 ArtDatabanken utför 
uppdrag åt olika myndighe-
ter. Uppdragen ligger inom 
vårt expertområde biolo-
gisk mångfald, dvs. sådant 
som har med Sveriges ar-
ter och naturtyper att göra. 
Merparten av uppdragen 
kommer från Naturvårds-
verket och Havs- och vat-
tenmyndigheten.

 ArtDatabanken svarar 
löpande på remisser. 2016 
handlade några av dem om 
tumlare, amerikansk hum-
mer, kungsörn, varg och 
ålgräsängar.

Nipsippa Pulsatilla patens förekommer i Sverige dels på ett fåtal platser i Ånger-
manland, dels på några tiotal lokaler på norra och mellersta Gotland.
FOTO: ANDERS JACOBSON 

Fältundersökning av två föreslagna nya Natura 2000-områden. På Gotland växer nipsippa på hällmarker 
med ett tunt täcke av grus eller sand samt i torr tallskog. På bilden öppen tallskog i området Filehajdar. 
FOTO: ANDERS JACOBSON 

Här det gäller det att se till  helheten 
och att planera väl. ”Roadmaps” har 
gjorts för alla förvaltningsobjekt, vilket 
underlättar samordningen mellan appli
kationer och system. Det finns en stark 
vilja att hålla samman helheten och skapa 
synergier.

ArtDatabanken går mot tjänster och 
tekniker som kan möta krav och behov 
av öppna data. Därför används .NET 
Core på servernivå och det finns ett 
stort fokus på RESTtjänster för att de
signa och tillgängliggöra webbtjänster. 
Med andra ord anpassade, lättrörliga och 
ändamålsenliga tekniker som är ”open 
 source” och förhoppningsvis passar an
vändarna bättre.

Utveckling av användargränssnitt, den 
visuella delen (GUI), är ofta en tidsödan
de process. Därför har ArtDatabanken be
stämt att använda Angular 2 för att effekti
visera utvecklingen av webbapplikationer.

I december deltog ArtDatabanken i 
Naturvårdsverkets workshop om reger
ingsuppdraget Digitalt först. Där utryck
tes en önskan om ökad samverkan av de
lad information för arter, vilket stämmer 
med vår målsättning. 
– Vi vill vara delaktiga och bidra till ut

A
rtDatabanken vill  homogenisera 
och effektivisera sina ITsystem. 
Det ska göras med en tydlig 
arki tektonisk strategi, vision och 
målbild.

–  Vi har i en förstudie tydlig
gjort vilka aktiviteter som behövs för att 
möta befintliga och framtida behov, säger 
Matts Djos, ITarkitekt på ArtDatabanken.

Det resulterade i ett beslut om att lyfta 
befintlig ITplattform till en ny genera
tion tjänsteplattform. Med åren har flera 
system skapats. Genom att homogeni
sera dagens systemflora och webbtjäns
ter med en ny generell tjänsteplattform 
uppnås flera fördelar. 

Förvaltningskostnaderna och den 
tekniska skulden kan minska och ut
vecklingsprocesserna effektiviseras. Det 
starka trycket på digitalisering, tillgäng
liggörande och ”Citizen science” krä
ver förändringar i teknik, arkitektur och 
processer för att möta en växande efter
frågan. Men det ska vara behovsanpassat, 
lättrörligt och skalbart.

– ArtDatabankens IT behöver en mo
dernare och gemensam plattform som 
är tjänstebaserad, säger Matts Djos. Han 
kallar det för en organisationsfokuserad 
arkitektur.

Det innebär att alla system ska använda 
gemensamma webbtjänster med fokus på: 

• ökad kvalitet (standarder, riktlinjer, 
kod  kvalitet test, prestanda, processer 
och doku mentation) 

• lägre förvaltningskostnader när nya 
plattformen är driftsatt

• effektivare nyutveckling

• proaktivt arbete med att förenkla till
gängligheten 

• användarnas behov

• att vara en attraktiv arbetsgivare genom 
välbalanserade teknikval samt motsva
rande kompetensutveckling 

• skalbarhet (underlättar bland annat vid 
internationalisering)

vecklingen av en smartare miljöinfor
mation. Och jag vet att ArtDatabankens 
chef Lena Sundin Rådström är stolt över 
att ArtDatabanken representerar SLU i 
detta sammanhang, säger Matts Djos. 

ArtDatabanken kommer att moderni
sera alla plattformar. Primärt handlar det 
om att tillgängliggöra nya plattformar för 
Artfakta och Dyntaxa. Det blir även ett 
nytt system för nyckling av arter. Dess
utom är arbetet påbörjat med stödjande 
system, som nya tjänster för referenser 
samt termer och begrepp. ArtDataban
ken arbetar löpande med informations
säkerhet och kvalitet på data, liksom med 
att förvaltningsobjekten är väldokumen
terade och tydligt kvalitetsdeklarerade.

Utifrån den arkitektoniska strategin är 
också Artportalens APIer en viktig pus
selbit för att fortlöpande jobba med att 
modernisera och effektivisera Artpor
talens tekniska plattform. APIerna be
hövs för att tillfredsställa de behov som 
finns av integration med Artportalen och 
öppna för att skapa mobila anpassade 
applikationer. Att tillgängliggöra och på 
sikt anpassa Artportalens APIer till exter
na användare är av högsta prioritet. Pi
lotstudier om detta startar under 2017. 
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SAMVERKAN
Biogeografisk uppföljning 
Omfattande insatser genomfördes inom 
arbetet med biogeografisk uppföljning 
som syftar till att förbättra dataunderlag 
för rapportering enligt Art och habitat
direktivet. Vi har bland annat granskat 
eller bidragit till inhämtande av data 
från rasmarker, sandstäpp, åsbarrskogar, 
svämskogar, källor, mindre vattendrag, 
kransalgsjöar, glasörtstränder och några 
marina naturtyper. Mer information om 
arter i direktivet har erhållits för bland 
annat buskmus, hasselmus, grynsnäckor, 
trollsländor, mossor och brudkulla. Alla 
underlag bidrar till ökade kunskaper 
och blir ett värdefullt underlag till EU
rappor teringen enligt Art och habitat
direktivet 2019.

Åtgärdsprogram för  hotade arter 
Revideringen av vilka hotade landlevan
de arter som bör omfattas av åtgärdspro
gram har fortsatt under 2016. Förslaget 
innehåller också en indelning av åtgärds
programmen (ÅGP) i fem kategorier i 
syfte att bredda arbetet med artvisa åt
gärder inom fler naturvårdsverksamheter. 
Samverkan med infrastrukturmyndighe
ter, jordbrukets och skogsbrukets aktörer 
pågår inom ÅGP, särskilt avseende gräs
marker. Under året har gruppen engage
rat sig i arbetet med grön infrastruktur.

Främmande arter
EU:s förordning om främmande arter 
började gälla under 2016 och innebär 
bland annat åtgärder mot de invasiva ar

ter som är listade i förordningen, varav 
sex förekommer i Sverige. Vi har under 
året publicerat information om dessa ar
ter i Artfakta samt validerat rapporterade 
fynd i Artportalen och fältkontrollerat 
dessa på lokaler där de förekommer i lan
det. Sverige ska också ta fram en natio
nell lista över invasiva arter som riskerar 
att skada biologisk mångfald, människors 
hälsa och ekosystemtjänster. Vi har på
börjat arbetet med att ta fram en kandi
datlista över de främmande arter som ska 
riskklassificeras under 2017.

Grön infrastruktur
Vi har bidragit till myndigheternas rikt
linjer för genomförandet av grön infra
struktur. Underlaget utgörs av artlistor 
och faktorer för att möjliggöra ranking 
(prioritering) baserat på till exempel 
arters behov utifrån livsmiljökrav och 
spridningsbegränsning. Informationen 
kommer så småningom att presenteras i 
Artfakta.

Internationell rödlistning
ArtDatabanken deltar sedan 2015 i ett 
LIFEprojekt om europeisk rödlistning 
som drivs av IUCN. Under året bedöm
des inom projektet cirka 300 mossor. 
ArtDatabanken var också värd för en 
workshop avseende rödlistning av land
mollusker (sniglar och snäckor).

ArtDatabanken deltog på en konferens 
i Kiev som utgjorde uppstarten av en 
Ukrainsk rödlista och där också Planta 
Europa konferensen 2017 förbereddes.

Vägar för samverkan – eller många bäckar små. 
Med lagspel och koordination kan vi göra skillnad 

för biologisk mångfald.
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Världskongress på Hawaii
Internationella naturvårdsunionen IUCN 
hade sin stora världskongress på Hawaii 
den 1:e till 10:e september för att diskutera 
och besluta om lösningar på världens mest 
akuta miljö och utvecklingsproblem. 
ArtDatabankens chef Lena Sundin Råd
ström medverkade i ett svenskt sidoevent 
där man beskrev Sveriges erfarenheter av 
hur man kan engagera människor i natur
vård och artskydd. Artportalen var så klart 
ett av dessa exempel! Ett femtiotal per
soner från hela världen lyssnade med stort 
intresse på talarna från Miljö och energi
departementet, ArtDatabanken SLU, Sida, 
Laponiatjuottjudus och Naturhistoriska 
riksmuseet.

Många internationella  
sam arbeten
ArtDatabanken medverkar sedan tidiga
re i ett antal internationella samarbeten, 
vilket även skedde år 2016. Som exempel 
kan nämnas europasamarbetet om växter 
och kryptogamer inom Planta Europa, 
där ArtDatabanken ansvarar för att driva 
sekretariatet. ArtDatabanken deltog ock
så i arbetet med Conservation of Arctic 
Flora and Fauna (CAFF) genom delta
gande i möten och ordförandeskap för 
den terrestra gruppen (Circumpolar Bi
odiversity Monitoring Program, CBMP).

I Vilnius, Litauen deltog vi i oktober i 
en workshop om det nordiskbaltiska ar

betet för bevarande och skydd av vilda 
släktingar till våra kulturväxter.

På begäran av Miljø og Fødevaremi
nisteriet i Danmark skickades i december 
dokumentation om den taxonomiska da
tabasen Dyntaxa och en kopia av data
basen. Med hjälp av detta hoppas vi att 
Danmark kan utvärdera hur de själva ska 
bygga en motsvarande databas. 

ArtDatabanken är nu medlem i Euro
pean Citizen Science Association.

Europeiska ämnescentret för bio-
logisk mångfald 
SLU är part i konsortiet ”European Topic 
Centre on Biodiversity” (ETCBD) som 
stödjer Europeiska miljöbyrån (EEA) i 
arbetet med biodiversitet. ArtDatabanken 
deltog under 2016 i förberedelserna av 
vägledningar (guidelines) för nästa Arti
kel 17 och Artikel 12rapportering. Vi bi
drog också till utvärderingen av Norges 
förslag till områden som ska ingå i Eme
raldnätverket samt till EU:s utvärdering 
av ländernas utpekande av marina Natu
ra 2000områden. Som en fortsättning på 
underlaget om gammal skog 2015 sam
manställde vi information och tog fram 
ett förslag på hur man bedömer skötsel
behov för några nordiska skogstyper. 

Vi deltog också som stöd i kommis
sionens arbete med den biogeografiska 
processen. En process som syftar till att 
medlemsländer regionalt ska utbyta er

farenheter och stötta varandra i genom
förandet av åtgärder för att förbättra be
varandestatusen i Natura 2000områden. 
Vårt bidrag bestod i att ta fram underlag 
och testa ”low hanging  fruitskonceptet”, 
dvs. prioritera åtgärder i de naturtyper 
där vi lättast kan påvisa förbättringar.

Fynddata och naturväkteri 
ArtDatabanken hanterar uppgifter som 
rör observationer av arter i Sverige och 
verkar genom bland annat naturväkteriet 
för ökad rapportering. Data lagras idag i 
Artportalen, Observationsdatabasen och 
Träd respektive Musselportalen. Samtli
ga system förvaltas av ArtDatabanken.

Uppgifterna används av såväl privat
personer som ideella föreningar och an
dra organisationer. Genom webbtjänster 
kan länen hämta data från samtliga data
baser som omfattas av Swedish Lifewatch. 
Länsstyrelser, kommuner och andra 
myndigheter använder informationen för 
sitt naturvårdsarbete och vid samhällspla
nering. Informationen används t.ex. vid 
områdesskydd, skötsel, uppföljning, till
ståndsprövning och framtagande av mil
jökonsekvensbeskrivningar. Data används 
också som underlag vid bl.a. EUrappor
tering och framtagande av rödlistan. 

Uppgifter om känsliga arter 
Grundprincipen för ArtDatabanken är att 
inrapporterade fynd visas öppet. Vissa ar

ter 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, vissa validerare och under vissa för
utsättningar för behöriga personer inom 
naturvård och forskning. Särskilda behö
righeter delas ut av ArtDatabanken, och 
kan tilldelas vissa tjänstemän på länssty
relserna vilket gör att de kan få direktåt
komst till skyddsklassade data för sitt län 
i sina handläggningsverktyg. Sedan 2016 
har även vissa tjänstemän på Skogsstyrel
sen tillgång till skyddsklassade data. Ett 
80tal kommuner har direktbehörighet 
för sin kommun och flera ideella fören
ingar har direktåtkomst för taxonomiskt 
och/eller geografiskt begränsade områ
den. 

Tilldelningen av behörigheter bedöms, 
liksom vid förfrågningar om uttag av 
skyddsklassade uppgifter, per ärende uti
från sekretessprövning enligt offentlig
hets och sekretesslagen (OSL, 20 kap.§1). 
Antalet uttags och behörighetsärenden 
för begäran om uttag av skyddsklassade 
data från konsulter ökar jämfört med tidi
gare år, medan förfrågningar från länssty
relserna minskar. Detta på grund av att 
de numera har direktåtkomst till dessa 
data. Det höga antalet ärenden från  andra 
myndigheter år 2016 kommer av att 
Skogsstyrelsen implementerade sitt hand
läggningssystem.

“ The planet is at the cross road,  
now, now, now!

“Later is over. Later will be too late!”

“IUCN is powerful with all its members”

“This congress is the world´s most 
 important”

“If we understand the earth. We can act”

“Every decision we make has consequen-
ces. Therefore it is important to understand 
these consequences”

“Business will act if there is fact. Fact 
– act. We should make it a norm for the 
business to do the right thing”

CITAT FRÅN IUCN PÅ HAWAII:

Faunaväkteri är en ideell övervakning av hotade djur. Alla är välkomna att spana 
arter och bli faunaväktare! FOTO: ÅSA HEDIN

Skyddsklassade arter. Norna Calypso bulbosa  är en särpräglad och utsökt vacker, relativt storblommig 
orkidé. Den är känslig för alla större ingrepp i sin miljö. FOTO: MIKAEL SVENSSON

Brantmalört. En omfattande uppdatering 
av taxonomin har gjorts i Artportalen. Bland 
nyheterna hittar vi något så ovanligt som en ny 
inhemsk kärlväxt – brantmalört – upptäckt av 
Anders Jacobson, en av ArtDatabankens medar-
betare. FOTO: SEBASTIAN SUNDBERG

ÅRETS CITAT ÅRETS FYND

Världskongress på Hawaii. Över 10 000 av världens naturvårdare samlades 
på Hawaii. På bilden återintroducerad Beach pea Vigna marina som skyddar de enda 
kvarvarande sanddynerna efter att invasiva främmande arter har avlägsnats. 
FOTO: LENA SUNDIN RÅDSTRÖM

Sverige med på världskongressen. ArtDatabankens chef Lena Sundin Rådström deltog och med-
verkade på kongressen Planet at the crossroads tillsammans med en svensk delegation. Här planterar hon 
Beach pea. FOTO: TUIJA HILDING-RYDEVIK
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Upptäck och rapportera mera!

Fynd av skogsarter tillgängliga för 
markägare 
I februari blev Artportalens data tillgäng
ligt via Skogsstyrelsens publika karttjänst 
Skogens pärlor och kartprogrammet 
Mina sidor. Därmed blir det enklare för 
allmänhet och skogsägare att få informa
tion om kända fyndplatser för rödlistade 
arter i skogen och på den egna marken. 

Artportalen
Artportalen är ett webbaserat svenskt 
rapportsystem för säker och långsiktig 
lagring av observationsdata för växter, 
djur och svampar. Det skapades i slutet av 
1990talet och är nu en av landets mest 
välbesökta webbplatser. 2016 fanns det 
cirka 56 miljoner observationer i Artpor
talen av närmare 30 000 olika arter, med 

Skogens pärlor I februari blev Artportalens data tillgängligt via 
Skogsstyrelsens publika karttjänst Skogens pärlor och kartprogrammet 
Mina sidor. 

Rödlistade arter i skogen. Vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum är en liten, upp till 1 cm hög, 
bladlevermossa som är rödlistad som Nära hotad. Den känns igen på sina upprätta groddkornsbärande skott 
med små, tätt tilltryckta blad och vinröda groddkorn i skottspetsen. FOTO: TORBJÖRN ÖSTMAN

Rödlistade arter i skogen. Nu har det blivit enklare för skogsägare och all-
mänhet att få information om kända fyndplatser för rödlistade arter i skogen och den 
egna marken. På bilden rosenticka Fomitopsis rosea. FOTO: MICHAEL KRIKOREV

Kategori 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Annan myndighet 3 4 3 2 0 3 4 3 11 7 6 14

Länsstyrelse 30 33 24 16 11 16 12 18 16 8 5 6

Kommun 22 29 23 16 17 18 24 21 27 33 21 21

Annan organisation 7 1 7 2 9 2 10 7 1 4 2 5

Ideell organisation 2 1 4 6 7 3 0 1 8 19 42 6

Privatperson 27 45 21 17 6 10 10 8 5 12 11 15

Forskning 1 4 2 4 5 2 3 5 3 3 4 1

Undervisning 4 2 1 2 2 0 1 3 0 0 0 1

Konsultfirma 29 44 37 47 67 106 134 240 243 296 372 425

Totalt 125 164 122 112 124 160 198 306 314 382 463 494

Skyddsklassade data år 2005–2016

Antalet ärenden med begäran om uttag av skyddsklassade data år 2005–2016. Trenden är att antalet konsultären-
den ökar, medan merparten av myndigheterna hanterar uttag via tilldelade behörigheter.

FOTO: JOHAN SÖDERCRANTZ

na utan att den även har funnit sin roll i 
samhället. 

– Man kan ju undra vad det skulle 
kosta att hålla samma funktion och kvali
té på naturvården utan Artportalen, säger 
Johan Nilsson.

En sak som skiljer Artportalen från 
flertalet internationella system är att det 
tyvärr fortfarande saknas mobilappar. 
Under 2016 togs därför initiativ för att 
under 2017 utveckla en ny version av ett 
API. Det är en slags kod för kommuni
kation med andra system. Därmed blir 
det möjligt att ansluta och utveckla mo
bila appar vilket underlättar för använ
daren att rapportera i fält.  Det kommer 
i sin tur förhoppningsvis att öka antalet 

S
verige tar krafttag tar krafttag för 
att implementera ”digitalt först”, 
genomföra en grön infrastruktur 
och att värdera ekosystemtjäns
ter. Här kommer Artportalen 
med sina 17 år på nacken in som 

en självklar stöttepelare i all form av pl
anarbete i samhället.

Internationellt sett är Artportalen unik. 
Det finns många initiativ ute i Europa 
och världen som med olika tekniska lös
ningar samlar in fynd från medborgarna. 
Men ingen har en så omfattande och 
mångsidig funktionalitet som Artpor
talen. Ingen är heller så integrerad och 
använd av myndigheter, miljökonsulter, 
företag och ideella organisationer. Få har 
också en så engagerad användarskara och 
organisation som på ideell basis bidrar till 
ett ständigt ökat inflöde av data och ser 
till att kvalitet bibehålls.

Under 2016 gick Artportalen in i en 
förvaltningsfas efter en lång tids utveck
ling i samarbete med Norge. Under året 
har buggrättningar och några viktiga 
förbättringar prioriterats.

Många användare håller fortfarande 
på att anpassa sig till det nya gränssnit
tet och att alla organismgrupper samsas 
under samma tak. Antalet rapportörer är 
kvar på tidigare års nivå, och antalet an
vändare på sajten ökar. 

– Vår ambition är att fortsätta att för
bättra systemet utifrån användarnas och 
naturvårdens behov så att vi ökar både 
inrapportering och kvalitet på data. Ju 
mer nöjda användarna är desto fler rap
porter får vi in, säger Stephen Coulson, 
som är systemansvarig för Artportalen. 

Därför är det otroligt tillfredsställande 
att Artportalen blir mer och mer etable
rad. Numera är inrapportering i Artpor
talen en standard och direktkoppling via 
ArtDatabankens webbtjänster till egna 
verktyg hos både länsstyrelserna, Skogs
styrelsen och för några kommuner en 
självklarhet. Johan Nilsson, som är bi
trädande systemansvarig och initiativta
gare till systemet, är glad att Artportalen 
inte bara är uppskattad bland amatörer

observationer och deras noggrannhet i 
tid och rum. APIerna kommer också att 
bidra till att förenkla uppladdning av sto
ra datamängder. 

En avgörande framgångsfaktor för Art
portalen har varit att användaren nyttjar 
Artportalen som sin egen fältdagbok. 
Man rapporterar i Artportalen det man 
själv vill lägga in och därmed också med
dela sin omvärld. Det gäller även myndig
heter. Tack vare användarna har Artporta
len blivit en hörnsten i svenska naturvård. 
Det som inte finns i Artportalen finns 
inte, brukar man få höra. Därför är det så 
viktigt att fortsätta att fylla luckorna och 
se till att Artportalen kontinuerligt ut
vecklas och möter de behov som finns.

SIFO-undersökning 
om rödlistning
 I en nyligen genomförd 
SIFO-undersökning visar 
det sig att 23% av Sveri-
ges befolkning på ett kor-
rekt sätt kan beskriva vad 
rödlistning innebär. Vi på 
ArtDatabanken är natur-
ligtvis glada och stolta över 
att en så stor del av Sveri-
ges befolkning kan beskri-
va och förstå rödlistning. 

INTERVJU MED: Stephen Coulson och 
 Johan Nilsson, Systemansvariga Artportalen
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BALANS
cirka 608 000 unika besökare och cirka 
8 500 unika rapportörer. Majoriteten av 
fynden rapporterades in av ideella rap
portörer men myndigheternas andel öka
de stadigt, på samma sätt som användan
det av informationen. 

Artportalen har kommit att bli en 
hörnpelare i svensk naturvård och en 
naturlig träffpunkt för de ideella rappor
törerna. Mängden data är idag av sådan 
storlek att forskning sker baserat på Art
portalens data. Genom kontakter med 
såväl privatpersoner som föreningar, före
tag och myndigheter underlättar vi så att 
de på bästa sätt kan använda Artportalen. 
ArtDatabanken verkar även för fortsatt 
import av både regionala och  nationella 
inventeringar i systemet. År 2016 lades 
bland annat Upplands landskapsflora in i 
Artportalen.

Nyheter i Artportalen
År 2016 gick Artportalen i förvaltning, ef
ter att i sju år huvudsakligen ha utveck lats 
inom ramen för ett  samarbetsprojekt med 
norska Artsobservasjoner. I mars 2016 tog 
Artsdatabanken hand om förvalt ningen, 
och i maj även driften, av Artsobservas
joner medan  Artportalen fortsätter att 
drivas och förvaltas av ArtData banken. 
Bakgrunden till Norges beslut att själva 
äga Artsobservasjoner var dess stora be
tydelse för norsk naturförvaltning, och 
att dess funktionalitet skulle tillgodose de 
nationella behoven.

Den nya förvaltningsorganisationen 
består av ett styrande forum och ett verk
samhetsforum, med  representanter för 
ArtDatabanken och övriga  finansi ärer (år 
2016 Naturvårdsverket och  Norge). Art
portalsrådet kommer även fortsättnings
vis att utgöra en nationell referensgrupp 
och fick under året fyra nya medlem
mar; representanter från Havs och vat
tenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Trafik
verket och Jordbruksverket.

2016 togs ett nytt valideringsverktyg 
i bruk och vi arbetade med förbättrad 
funktionalitet kopplat till valideringsreg
ler.  Ungefär 300  valideringsroller delades 
ut och för att underlätta för användarna 
hölls ett antal webbinarier. ArtDataban
ken arbetade också i dialog med de ide
ella föreningarna med en ny policy och 
organisation för validering. 

Det blev också möjligt att importe
ra polygoner i form av shapefiler och 
att koppla dessa till nya eller befintliga 
fyndplatser. Genom finansieringen från 
Svenska LifeWatch (SLW) skapades möj
ligheten att lägga till egna parametrar 
kopplade till observationen av en art, in
samlingstillfället och/eller den studerade 
platsen. Funktionaliteten är en förutsätt
ning för att kunna omhänderta ett antal 
dataset från t.ex. miljöövervakning och 
biogeografisk uppföljning. 

ArtDatabanken jobbar aktivt för att få 
ökade resurser till arbetet med Artporta
len och ansökte under året tillsammans 

Jobb och fritid, människa 
och natur, man och kvinna, 

vild och kontrollerad.
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med institutionen för ekologi om infra
strukturmedel från SLU för bl.a. arbete 
med förbättrad datakvalitet genom APIer 
och cheklistrapportering. 

Under 2016 släpptes 13 nya versioner 
av Artportalen.

Floraväkteri
Svenska Botaniska Föreningen (SBF) har 
på uppdrag av ArtDatabanken fortsatt ar
betet med att nationellt koordinera flora
väktarverksamheten. Ett nationellt möte 
för de regionala samordnarna arrange
rades i Småland 29 april–1 maj. Under 
året besöktes 6 467 floraväktarlokaler för 
hotade arter av Floraväktarna och antalet 
besök ökar stadigt från år till år. Dessut
om publicerade Floraväktarna ett stort 
antal artiklar och rapporter, höll i kurser 
samt medverkade i möten med myndig
heter och organisationer. Floravårdande 
åtgärder och arbete med att överföra flo
raväkteridata till Artportalen är andra ak
tiviteter som genomförts. Runt 500 flo
raväktare har varit aktiva i landet under 
2016, men många län skulle behöva fler 
aktiva floraväktare.

Faunaväkteri
ArtDatabanken har fortsatt att koordine
ra verksamheten nationellt. En ny kam
panj för trollsländor från habitatdirektivet 

och rödlistan har startats i samarbete med 
länsstyrelsen Östergötland, Trollslände
föreningen och Sveriges Entomologiska 
Förening (SEF). En ny överenskommelse 
med SEF har tagits fram där roller och 
ansvar för faunaväkteri av småkryp har 
förtydligats. Ett underlag för startverk
samhet av ett marint faunaväkteri har 
förberetts. Detta är tänkt att genomföras 
under kommande år och är i första hand 
inriktat på att utveckla metodik för ideell 
datainsamling inom marin uppföljning.

Svenska LifeWatch, SLW
Ambitionen att utveckla en svensk ein
frastruktur för biodiversitets och eko
systemforskning fortsatte. Arbetet görs 
inom konsortiet Svenska LifeWatch och 
leds av ArtDatabanken. Tanken var att 
SLW under året skulle ingå i ett utvidgat 
konsortium med arbetsnamnet SeIBER 
(Swedish eInfrastructure for Biodiver sity 
and Ecosystems Reserach). En ansökan 
om detta lämnades in till Vetenskapsrådet 
(VR) och beviljades också prelimi närt, 
om än med begränsade medel. Tyvärr 
lyckades SLU och  Naturhistoriska Riks
museet inte enas om styrningen  innan 
VR:s korta deadline nåddes. VR drog då 
tillbaka anvisade medel men gav samtidigt 
en mindre summa till SLW för att kunna 
återkomma med ny ansökan under 2017. 

SLU bistod också SLW med medel för att 
fortsätta sin viktiga verksamhet.

Arbetet med att knyta nya databaser till 
SLW:s nätverk och Analysportalen fort
gick och vid årsskiftet fanns fri tillgång 
till 66 miljoner observationer av 35 000 
arter från 15 primära, distribuerade data
baser. Ett flertal nya funktionaliteter lades 
till i Analysportalen och användargräns
snittet förbättrades.

Antalet forskare som använder Analys
portalen eller dess underliggande  tjänster 
ökar stadigt och flera beviljades anslag från 
VR, Formas och  internationella finansiä
rer för att arbeta med dess data. Bland an
dra fick Tord Snäll och Mari Jönsson vid 
ArtDatabanken flera  sådana anslag. Art
Databanken genomförde runt om i lan
det också ett antal  kurser, workshopar och 
presentationer av SLW och Analysporta
len. Avsevärt arbete  lades på teknisk sup
port till bl.a. myndig heter (länsstyrelser, 
kommuner,  Skogssty relsen, Jordbruksver
ket) som an vän der   Life Watchs dataflöde 
i sina system.

Som ett led i samarbetet med våra 
nordiska och baltiska grannländer fick 
ArtDatabanken och SLWpartnern Göte 
borgs universitet beviljat ett treårigt pro
jekt om  biodiversitetsinformatik finan
si erat av NeIC (Nordic eInfrastruc ture 
Collaboration).

Grön mosaikslända Aeshna viridis är en blågrön (hane) eller grön (hona) stor slända som ofta lägger 
sina ägg på växten vattenaloe. Den är särskilt skyddad av EU. I Sverige är den sällsynt och påträffas fram-
förallt i östra Mellansverige. FOTO: TOMMY KARLSSON

Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis är en på många håll i Sverige ovanlig 
art men är mer allmän i östra Mellansverige. Den har ett karaktäristiskt utseende 
med klubbformad bakkropp och blåfärgad hane. Att vila på näckrosblad är ett typiskt 
betende för hanen. FOTO: TOMMY KARLSSON

Silversmygare Hesperia comma har tidigare funnits i hela Sverige, men har minskat kraftigt inom stora 
delar av sitt utbredningsområde och bedöms numera vara försvunnen från Dalarnas och Gävleborgs län. 
FOTO: ULF GÄRDENFORS

Kattunvisslare Pyrgus alveus har alltid betraktats som sällsynt i landet, men 
förefaller ha minskat i stora delar av sitt utbredningsområde och förekommer endast 
mer utbrett på Gotland. FOTO: ULF GÄRDENFORS

• Totala fynd i Artportalen ≈56 miljoner

• Nya fynd inlagda under 2016 > 5,9 miljoner inklusive inventeringar (nytt rekord) 

• 607 949 unika användare (nytt rekord)

• Buggrättning – 158 buggar (533 Work Items i Team Framework Server)

• Flera stora inventeringar (Flora Sörmland 2008; VMI, Limnodata 2009;  
  Flora Västergötland 2010; Flora Uppland 2016).

• Cirka 8 500 unika rapportörer

2012 2013 2014 2015 2016

Kärlväxter 347 726 318 848 552 278 548 988 1 872 537

Mossor 28 797 29 842 27 128 38 171 40 216

Lavar 39 166 26 655 34 568 38 262 52 344

Svampar 95 102 181 281 113 355 101 969 101 019

Alger 1 168 501 2 108 1 329 22 366

Ryggradslösa djur 324 515 409 602 342 222 366 550 437 975

Fåglar 3 413 943 3 499 375 3 761 875 3 384 634 3 343 471

Grod- och kräldjur 3 993 5 218 4 705 6 826 10 341

Övr. vertebrater 4 078 4 548 4 919 14 794 19 845

Fladdermöss 736 1 471 1 063 1 220 4 243

Fiskar 2 040 819 2 629 2 499 3 228

Tabell1. Antal nya fynd från 2016 jämfört med tidigare år. Den stora ökningen av inrapporterade 
kärlväxter beror på att fynd från landskapskataloger matats in.

Antal nya fynd i Artportalen

Från Artportalens årsrapport

ÅRETS FÅGLAR

Korp blev den art som 
 inrapporterades som det 
50 000 000 fyndet i Art-

portalen. Den sågs på Gålö 
söder om Stockholm.

Ormvråk blev den mest in-
rapporterade arten i  Art portalen 

2016 med drygt 50 000 
observationer. 
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Konferensen Flora- och  
faunavård
Flora och faunavård 2016 hade rubriken 
Allmänhet och vetenskap i naturvårdens 
tjänst. Konferensen diskuterade hur vi 
kan använda de stora mängder data som 
samlas in av myndigheter och medborga
re.  Det är en guldgruva som kan beskriva 
vad som händer i naturen om vi använ
der den rätt. Talarna gav exempel på hur 
vetenskaplig metodik kan användas till 
nytta för naturvården. Två utländska gäs
ter fanns med på talarlistan: Chris Wood 
från eBird i USA och Joona Lehtomäki, 
VU University Amsterdam. Antalet del
tagare var 300 stycken. Allt spelades in av 
UR Samtiden och sändes i Kunskapska
nalen 1314 juni med repris den 18 juni. 

Dagen efter konferensen hade några av 
talarna längre seminarier och det nybil
dade naturvårdsnätverket SCB (Society 
for Conservation Biology) Nordic sitt 
första konstituerande möte som var öp
pet för alla intresserade. Målet med SCB 
Nordic är att vara ett forum för de som 
arbetar med naturvård i de nordiska län
derna. En plats där forskare och praktiker 
inom naturvård kan mötas, diskutera och 
arbeta tillsammans med naturvårdsfrågor. 
Parallellt under dagen pågick en praktisk 
workshop där man kunde fördjupa sig i 
ArtDatabankens olika webbapplikationer.

Naturvårdspriset
Rolf Löfgren mottog ArtDatabankens 
Naturvårdspris på Flora och faunavårds

konferensen i Uppsala den 20 april. Mo
tiveringen löd: ”För banbrytande och 
engagerade insatser för skyddet av svensk 
natur och skapandet av svenska national
parker. Rolf Löfgren har genom invente
ringar, utredningar och engagerat arbete i 
hög grad bidragit till trovärdiga underlag 
för prioriteringar och nationella natur
vårdsstrategier vilka lett till stora fram
gångar för naturvården i Sverige”.

Prisstatyetten
Inför den 25:e utdelningen av ArtData
bankens naturvårdspris har statyetten fått 
nytt utseende. Den fantasieggande sta
tyetten Radicula togs fram i samarbete 
Erika Krisoffersson Bredberg och Ammy 
Olofsson, Glasbolaget i Bro. Den är fram

tagen ur ett hållbarhetsperspektiv. Hyt
tans ugn eldas med biogas och de råvaror 
som används är returglas från bildskärmar, 
floatglas och miljökristall.

Fauna och Flora
Fauna och Flora är en  populärbiologisk 
tidskrift för den som vill veta mer om 
Sveriges djur och växtvärld. Den inne
håller en blandning av forskningsresul tat, 
reportage, artporträtt, nyheter, krönikor 
och recensioner. 

Fyra nummer av tidsskriften Fauna 
och  Flora publicerades som vanligt. De 
senaste åren har antalet prenumeranter 
legat ganska konstant på 1 600. I num
mer 4 fick tidskriftens grafiska form ett 
ansiktslyft.

Flora- och faunavårdskonferensen är en årligt återkommande mötesplats för 
naturvårdare med intresse för arter. FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Fauna och Flora är en populärbiologisk 
tidskrift för den som vill veta mer om Sveriges 
djur- och växtvärld. Fyra nummer av Fauna 
och Flora publi cerades som vanligt. 

Om ArtDatabanken. En ny informationsbro-
schyr, verksamhetsberättelse och kalender togs fram 
under året. 

Rolf Löfgren mottog ArtDatabankens Natur-
vårdspris på Flora- och faunavårdskonferensen i 
Uppsala den 20 april. FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Radicula Inför den 20:e prisutdelningen har 
statyetten fått nytt utseende. Den fantasieggan-
de statyetten Radicula togs fram i samarbete 
Erika Krisoffersson Bredberg och Ammy Olofs-
son, Glasbolaget i Bro. 

E-Bird. Chris Wood från Cornell Lab of Ornithology var inbjuden gästtalare. FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT Flora- och faunavårdskonferensen Den uppskattade moderatorn och koldioxidbantaren Staffan 
 Lindberg håller hov. FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Publishignpriset 2015 års verksamhetsberättelse nominerades till Svenska 
publishingpriset. FOTO: JOHAN SAMUELSSON

ÅRETS PRISTAGARE

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 111:2, 2016

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 111:3, 2016

fauna&
flora

en populärbiologisk tidskrift   årg. 111:1, 2016

fauna&floraen populärbiologisk tidskrift   årg. 111:4, 2016

Gott nytt 2017!

Vill du veta mer om ArtDatabanken/Arfakta etc etc....

Kontakta Kalle Svensson kalle.svensson@slu.se, 018-67 XX XX

ArtDatabanken
ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för 
 Sveriges arter och naturtyper. 

Vi samlar in, analyserar och tillgängliggör data 
om biologisk mångfald som främst används inom 
naturvården.

ArtDatabanken samverkar med myndig heter, 
föreningar, forskare och organisa tioner både 
 nationellt och internationellt. 

2002 fick vi ett uppdrag från regeringen att kart-
lägga alla Sveriges flercelliga växter, svampar 
och djur. Sedan Svenska artprojektet startade 
har över 3 000 nya arter hittats. 

Vi arbetar för en rik och känd natur.    

NATUR

EN RIK
OCH KÄND

ArtDatabanken är en del av SLU:s verksamhetsgren   
Fortlöpande miljöanalys. Vi har vår verksamhet i Uppsala. 

ArtDatabanken 
– ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. 

Läs gärna mer på vår hemsida:
www.artdatabanken.se
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ArtDatabankens naturvårdspris Under 
konferensen Flora- och faunavård delas ett av 
Sveriges finaste naturvårdpriser ut – ArtData-
bankens naturvårdspris.

Priset går till ”person, organisation eller 
företag som genom forskning, miljöanalys, 
information, utbildning eller praktiska åtgärder 
gjort en enastående insats för att bevara den 
biologiska mångfalden”. Den som vill kan no-
minera personer, organisationer eller företag till 
detta pris. Vinnaren utses av en jury bestående 
av ArtDatabankens styrgrupp.

ÅRETS PRIS
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Roséns Linnépris i zoologi 2016 tilldelades Ulf Gärdenfors för sin gärning som artforskare och 
 kunskapsspridare. Han fick det tillsammans med Fredrik Ronquist vid Naturhistoriska riksmuseet.
FOTO: BRITTMARIE GÄRDENFORS. 

Miljöarbete
ArtDatabanken är miljöcertifierad enligt 
standarden ISO 14001:2015 och bedriver 
ett aktivt arbete som får goda betyg vid 
externrevision av certifikatet. Kommit
tén gjorde också i augusti en ansökan till 
SLUs klimatfond med projektet En kli
matvänlig matkultur. Tanken var att med 
duktiga kockar och SLUforskare få res
taurangerna att locka fler att välja vegeta
risk mat bara för att det är så gott. Men 
även att laga mer svenskt naturbeteskött 
och att tillsammans med gästerna minska 
matsvinnet. Tyvärr beviljades inga medel 
till detta.

Personalfrågor 
ArtDatabanken hade vid årets slut 71,2 
helårs arbetskrafter med jämn könsför
delning och personalomsättningen var 
fortsatt låg med 3 %. Det tillsammans 
med högt ställda krav på kompentens och 
erfarenhet vid nyrekryteringar gör att 
medianåldern för personalen är 49 år. 

Den 1 mars tillträdde en ny organism
gruppsansvarig för vertebrater efter en 
pensionsavgång 2015. Vi förstärkte också 
verksamheten med en tjänst som admi
nistrativ chef. Inom Svenska Life Watch 
har vi en temporär lösning med en med
arbetare från institutionen för vilt, fisk 

och miljö till dess vi vet om SLW får 
fortsatt finansiering från Vetenskapsrådet 
och SLU.

Forskningen har under året haft samma 
omfattning som föregående år med fyra 
post doktorer. ArtDatabankens forsk
ningsassistent Mari Jönsson blev  docent 
inom biologi under oktober 2016, fick 
egna medel och tillsvidareanställdes som 
forskare.  

I och med att projekt Artsobservasjo
ner/Artportalen 2 avslutades infördes en 
ny förvaltningsorganisation med nya be
fattningar som systemansvarig, biträdan
de systemansvarig och systemförvaltare. 
Likaså har nya befattningar skapats för 
alla våra förvaltningsobjekt enligt ArtDa
tabankens förvaltningsmodell med syste
mansvariga och systemförvaltare. 

Roséns Linnépris i zoologi 2016 tillde
lades Ulf Gärdenfors för sin gärning som 
artforskare och kunskapsspridare. Han 
fick det tillsammans med Fredrik Ron
quist vid Naturhistoriska riksmuseet. De 
fick priset för ”sina banbrytande veten
skapliga studier inom zoologisk systema
tik, för många års insatser för bevarandet 
och uppmärksammandet av biologisk 
mångfald, och för att de på ett lysande 
sätt förmedlat kunskap om arter och de
ras utbredning i Sverige.” 

Flow i förvaltning och i  
utveckling av IT-system

Övning i att kravställa. 
FOTO: JOHAN SAMUELSSON

Personalresa Öland Exkursion i trädgården guidning om LONA-projekt vid 
Ölands Museum. FOTO: JOHAN SAMUELSSON

ÅRETS FLYTT

Välkommen till Almas Allé 8E I slutet av 
året var korridorerna på Naturicum fyllda med 
flyttkartonger inför den stundande flytten till nya 
fina lokaler vid Campus SLU. 
FOTO: JOHAN SAMUELSSON

– Genom att kravställa och effektivt 
beskriva vad vi vill få ut av systemet byg
ger vi på kortare tid något som är bätt
re och som förhoppningsvis uppfyller 
användarens förväntningar, säger Katrin 
Stensparre.

För det tredje har ArtDatabanken ta
git fram en ny testprocess under 2016. Vi 
uppfinner inga nya hjul, men anpassar 
kända modeller till vår verksamhet. Som 
systemutvecklare kan det vara svårt att se 
och hitta fel i det man själv har utvecklat. 
I vår nya testprocess finns såväl tidiga au
tomatiska tester med som breda tester av 
funktionalitet och system som utförs av 
erfarna testare.

Det handlar om att bygga in kvalitet 
redan då kraven sätts på systemet. Tydliga 

A
rtDatabanken strävar efter en 
säker och effektiv hantering 
av information om biologisk 
mångfald. Det kräver ett syste
matiskt tankearbete eftersom 
vi har en komplex verksamhet 

med många ITsystem. Vi strävar efter ett 
flow med god samordning mellan pågå
ende aktiviteter vad gäller prioriteringar, 
processer och roller, kommunikation och 
samordnad funktionalitet. Med  andra 
ord, ett tillstånd av effektiv kreativitet 
med bibehållen kontroll. 

På ArtDatabanken gillar vi att enga
gera oss i utmanande uppgifter. Men för 
användaren ska informationen vara enkel 
att ta till sig och den ska göra nytta i na
turen! Vi har också samma ambition som 
övriga SLU, att se till att data är kvali
tetssäkrat. Det gör vi genom en god kva
litetsdeklaration i flera nivåer. Det pågår 
ett ständigt förbättrings och föränd
ringsarbete som ska underlätta och ef
fektivisera vår förvaltning och utveckling 
av befintliga ITsystem. En förutsättning 
för ett gott resultat av vår ITutveckling 
är ett väl etablerat samarbete med övriga 
delar av ArtDatabankens verksamhet. 

Under 2016 har vi inom vår ITverk
samhet fokuserat på tre områden: ökad 
insyn, effektivare och tydligare kravställ
ning och test i våra arbetsprocesser. 

Den första delen handlar om att tyd
liggöra hur vi arbetar med ITutveckling. 
Det kan vara att visualisera mer, öppna 
för fler dialoger och prata med varandra i 
flera slags forum.

– Med detta enkla grepp når vi många 
fördelar. Det ökar förståelsen för olika 
arbetsmoment, minskar missförstånd och 
ökar motivationen, säger Katrin Sten
sparre, chef för Program IT.

Det andra är att vi har tagit fram en 
tydlig process för kravhantering. Detta 
omfattande arbete inleddes i september 
och har involverat representanter från 
alla delar av ArtDatabanken. Arbetet led
des av en extern konsult med mångårig 
expertis inom kravhantering. 

och testbara krav bidrar till hög kvalitet 
genom hela utvecklings och testkedjan, 
säger Katrin Stensparre. 

Arbetar vi på rätt sätt minskar risken 
för missförstånd och ökade kostnader för 
våra leveranser. Det gäller att alla är med 
på tåget. I mångt och mycket handlar det 
om kommunikation. Att visualisera och 
levandegöra kraven underlättar för alla 
som är med och tar fram systemet.

För slutanvändaren är det resultatet 
som räknas. Därför prioriterar vi fram
över att användbarhetsarbetet (UX) lyfts 
in tidigt i krav och utvecklingsproces
sen. Erfarenheter från 2016 visar att det 
markant effektiviserar vårt arbete både 
inom IT och verksamheten.

Ett aktivt miljöarbetet fick goda betyg vid 
externrevision av certifikatet. 

INTERVJU MED: Katrin Stensparre, 
Programchef IT på  ArtDatabanken
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ARTDATABANKENS INTÄKTER 2016

 Transferering 35,1*

 Svenska artprojektet 34,9

 Basanslag 15,7

 Forskningsanslag 7,7 

 Övriga bidrag 0,8

 Formas 4,1 

 Vetenskapsrådet 2,8

 Naturvårdsverket 3,0

 Övriga intäkter 0,7 Övriga uppdrag 1,8

 Havs- och vatten - 
 myndigheten 3,5

 Naturvårdsverket 18,4

STATSANSLAG
93,4  MSEK

UPPDRAGSINTÄKTER
23,7  MSEK

BIDRAGSSINTÄKTER
10,7  MSEK

ÖVRIGA INTÄKTER
0,7  MSEK

= 128,5 MSEK

SÅ HÄR VAR VI ORGANISERADE 2016

SLU
Sveriges lantbruks-

universitet

NJ-fakulteten

Chef ADb

KommunikationITArter Naturvård Taxonomi Verksamhetsstöd 

ArtDatabankens
ledningsgrupp

Svenska art projektets 
styrgrupp

ArtDatabankens
styrgrupp

ArtDatabanken är en del av SLU:s organisation och bedrivs vid fakulteten för 
naturresurser och jordbruksvetenskap i Uppsala. Verksamheten organiseras 
idag i sex program. Huvuddelen av verksamheten är programöverskridande.

ArtDatabankens ledningsgrupp
Lena Sundin Rådström, chef ArtDatabanken 

Ulf Gärdenfors, stf. chef, programchef Taxonomi

Lone Legue, administrativ chef

Susanne Lundmark, programchef Kommunikation

Liselott Sjödin Skarp, programchef Arter 

Katrin Stensparre, programchef IT

Lena Tranvik, programchef Naturtyper 

ArtDatabankens styrgrupp
Ordförande
Mark Marissink, Naturvårdsverket

Anna Jöborn fr o m maj 2016,  
Havs- och vattenmyndigheten

Ivar Myklebust, Artsdatabanken i Norge

Jonas Rönnberg, S-fakulteten SLU

Jan Terstad, Svenska Naturskyddsföreningen

Erik Öckinger, NJ-fakulteten SLU

Svenska artprojektets styrgrupp
Ordförande
Ulf Gärdenfors, ArtDatabanken, SLU

Stefan Ekman, Evolutionsmuseet,  
Uppsala universitet

Mariann Eriksson, WWF

Kjell Arne Johanson,  
Naturhistoriska riksmuseet

Ellen Larsson, Herbarium GB,  
Göteborgs universitet

Liselott Sjödin Skarp, ArtDatabanken, SLU

Ingrid Salvesen, norska Artsprosjektet, 
Arts  data banken (suppl. Ingrid Ertshus 
 Mathisen)

Thomas Strid, Huddinge kommun

Adjungerad
Rikard Sundin, ArtDatabanken, SLU (sekr)

Andel av intäkter i redovisningsområden
forskning och fortlöpande miljöanalys

Fördelning av medel inom Svenska artprojektet 2016

 Framtagande och presentation 
av fakta för artbestämning,  
kunskapsspridning och  
kommunikation. 40 %

 Fortlöpande miljöanalys 89 %

 Forskning 11 %

 Taxonomisk forskning 
av dåligt kända arter samt 
inventering av dåligt kända 
organismgrupper. 30 %

 Stöd till biologiska  sam lingar 
vid svenska  muséer och institu-
tioner. 30 %

* Del av Svenska artprojektets anslag 
som går till musee  stöd, biologiska 
samlingar och taxonomisk forskning.
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 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 

 FAUNAVÄKTERI 

Faunaväkteriet är en ideell 
övervakning av hotade djur. 
Övervakningen bygger på ett 
nätverk av naturintresserade 
människor som bidrar med 
kunskap genom att tillsam-
mans övervaka hotade arter. 
Alla är välkomna att spana 
arter och bli faunaväktare! 
ArtDatabanken ansvarar för 
samordningen.

 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 natur-
vårdssatsningar. Rödlistan tas fram 
av ArtDatabanken och fastställs av 
Naturvårdsverket och numera också 
av Havs- och vattenmyndigheten.

 NATIONALNYCKELN

ArtDatabanken presenterar fakta 
och bestämningsnycklar i både 
digital och tryckt form. Bokverket 
Nationalnyckeln till Sveriges flora 
och fauna innehåller idag i 17 trycka 
band. Två publikationer, Havsborst-
maskar samt Övergripande nyckel 
till Sveriges bladmossor, finns som 
klickbara pdf:er på ArtDatabankens 
webbplats. Delar av materialet finns 
idag i Artfakta.

 SVENSKA LIFEWATCH (SLW)

LifeWatch tillgängliggör data om biologisk 
mångfald. Stora mängder information om 
biologisk mångfald och om tillståndet i 
svensk natur samlas fortlöpande in av 
forskare, miljöövervakare, naturvårdare 
och amatörbiologer. Data är dock spritt i 
ett stort antal skilda databaser. Svenska 
LifeWatch gör all denna information till-
gänglig och sökbar via en gemensam e-in-
frastruktur och erbjuder också verktyg för 
analys, visualisering och presentation.

 ARTFAKTA 
ArtDatabankens tjänst för artinformation. Artfakta ska kunna ge 
en överblick av all den artinformation som ArtDatabanken publice-
rar, vilket omfattar allt från arters namn och släktskap (taxonomi) 
till deras kännetecken, utbredning, levnadssätt och livsmiljö. Art-
Databankens webbapplikation för kvalitetesdeklarerad fakta om 
arter. Artfakta ska kunna ge en överblick av all den information 
som ArtDatabanken publicerar på artinvå, och därigenom utgöra 
ett digitalt stöd för såväl artbestämning som naturvård. Artfakta 
omfattar allt från arters namn och släktskap till kännetecken, ut-
bredning, levnadssätt och livsmiljö, men där finns även information 
om t.ex. födoval och relation till andra arter samt naturvårdsinfor-
mation i form av t.ex. rödlistningsindex.

 DYNTAXA 
Dyntaxa är en taxonomisk databas för Sveriges organis-
mer. Målsättningen är att databasen ska innehålla infor-
mation om namn och släktskap för samtliga svenska fler-
celliga arter. I Dyntaxa är det möjligt att söka efter olika 
taxa och få information om gällande namn, aktuell klassi-
ficering samt vanligt förekommande synonyma namn. 

 ARTPORTALEN 
Artportalen är ett rapporterings-
system för fynduppgifter om Sve-
riges alla arter som används av 
myndigheter, forskare och natur-
vårdare såväl som privatpersoner. 
Informationen som läggs in är 
sökbar och fri att utnyttja för alla.  

 ANALYSPORTALEN

Analysportalen är en tjänst från Svenska LifeWatch 
– en forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata. 
I Analysportalen kan du söka, filtrera, visualisera 
och ladda hem data från alla de datakällor som är 
anslutna till Svenska LifeWatch.

– VERKSAMHET OCH TJÄNSTER

MER OM OSS

 FLORAVÄKTARNA

För att kunna bevara våra hotade arter krävs 
kunskap om var arten finns och om den ökar 
eller minskar. Floraväktarna är ett nätverk 
av naturintresserade personer som aktivt 
är med och bevakar och ökar kunskapen 
om våra hotade växterarter, i första hand 
kärlväxter. Svenska Botaniska Föreningen 
ansvarar för samordningen.

 TRÄDPORTALEN 
Trädportalen är ett rapporte-
ringssystem för intressanta 
och skyddsvärda träd.  

 MUSSELPORTALEN 
Musselportalen är ett rapporte-
ringssystem för uppgifter från 
övervakning av stormusslor i 
sötvatten.  
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ArtDatabanken är en del av SLU:s verksamhetsgren   
Fortlöpande miljöanalys. Vi har vår verksamhet i Uppsala. 

ArtDatabanken 
– ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. 

Läs gärna mer på vår hemsida:
www.artdatabanken.se
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