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Svenska och norska 
artprojekten 

– två världsunika projekt som tillsammans  
utforskar den biologiska  

mångfalden



D
et pågår ett gigantiskt projekt i Norge och Sverige. Hundratals fors-
kare och inventerare far runt på myrar, hedar och alvarmarker, långt 
in i de djupa skogarna och ute på våra jordbruksmarker, högt upp till 
fjälls och djupt ner i haven. På museer och universitet på båda sidor 

om landsgränsen beskrivs, artbestäms, DNA- sekvenseras och analyseras art 
för art, grupp efter grupp.

De två länderna har slagit ihop sina påsar – nu ska äntligen hela den fler-
celliga biologiska mångfalden som är grunden för våra ekosystem kartläggas, 
namnges och beskrivas. Linnés, Artedis och Sars arbete ska fullbordas. Vilket 
grannland hänger på först, Danmark, Finland, Island eller kanske något av de 
baltiska länderna?

Häng med oss på en liten tur genom 
den norsk-svenska artmångfalden!
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Omslagsbild: Omalus puncticollis.  
Foto: Alexander Berg (CC BY 4.0)
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Svenska och norska artprojekten

r 2002 fick ArtDatabanken vid Sveriges lantbruks
universitet (SLU) uppdraget av Sveriges regering 
och riksdag att starta Svenska artprojektet. Målsätt
ningen med projektet var att genom  inventeringar, 

taxo nomisk forskning och stöd till de biologiska 
 sam lingar na identifiera och beskriva alla Sveriges fler
celliga  organismer. Artinformationen skulle sedan spridas 
genom populär ve ten skaplig och vetenskaplig publicering.

Sju år senare, 2009, fick Artsdatabanken uppdraget av 
Norges regering att påbörja det norska Artsprosjektet. 
 Målet var att stärka kunskapen om den norska artmångfal
den med särskilt fokus på dåligt kända arter och grupper. 
Kunskapsluckorna skulle fyllas med hjälp av årliga utlys
ningar av medel för kartläggning av arter. Vidare skulle 
bristen på taxonomisk kompetens avhjälpas, till exempel 
genom en forskarskola i biosystematik. 

De båda artprojekten har samarbetat på många områ
den. Detta är något av en självklarhet, eftersom de båda 
ländernas organismvärld till stor del är gemensam. Under 

invigningen av den gränsöverskridande nationalparken 
Kosterhavet/Ytre Hvaler 2009 undertecknades därför ett 
samarbetsavtal mellan de båda länderna.

Samarbetet mellan de båda artprojekten sker till  exempel 
genom att på ett samordnat sätt stötta forskning om och 
inventering av dåligt kända organismgrupper som före
kommer i båda länderna. I flera fall har svenska forskare 
arbetat i Norge och norska forskare i Sverige, och gemen
samma undersökningar har också utförts. Taxonomiska 
experter i respektive land har bidragit med information 
till de taxonomiska databaser som byggts upp inom art
projekten, samt med granskning av ansökningar av forsk
ningsanslag. Båda artprojekten har representanter i varan
dras rådgivande grupper.

Arter är livsviktiga
Den biologiska mångfalden utgör grunden för vår exis
tens. Utan de ekosystemtjänster som tillhandahålls av den
na mångfald skulle vi inte överleva en enda dag. Eftersom 

På båda sidor av norsk-svenska gränsen pågår ett intensivt arbete 
med att utforska mångfalden av flercelliga djur, växter och svampar. 
Ingen annanstans i världen har två grannländer gått samman för att 
utforska hela den flercelliga biologiska mångfalden. Och samarbe-
tet har gett enastående resultat: Inom de två artprojekten har det 
hittats cirka 3 000 nya arter för Sverige och cirka 2 400 för Norge, 
varav cirka 1 800 arter som är helt nya för vetenskapen!

– två världsunika  projekt

Foto: Johan Södercrantz
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den biologiska mångfalden utgörs av arter är artkunskap 
av fundamental betydelse för vårt samhälle. För att kunna 
förstå naturen behöver vi kunna känna igen olika arter och 
ha namn på dem (taxonomi), så att vi kan kommunicera 
om dem. Vi behöver också veta åtminstone något om hur 
de är besläktade med varandra (systematik/fylogeni). Så
dan kunskap är även en förutsättning för annan forskning 
om organismer (fysiologi, ekologi med mera) liksom för 
naturvården och förvaltningen av vår biologiska mångfald. 
Sist men inte minst behöver vi en god artkunskap för att 
Norge och Sverige ska kunna leva upp till internationella 
åtaganden om skydd av arter och naturtyper.

Vid artprojektens början fanns det många organism
grupper som var så bristfälligt kända att det inte gick att 
bedriva meningsfulla studier av exempelvis deras ekologi, 
eventuella ekosystemtjänster och medicinsk användning, 
naturvård, etcetera. Nu är läget betydligt bättre, även om 
det fortfarande är väldigt mycket kvar att göra. Många arter 
riskerar att dö ut innan vi ens får kunskap om att de finns.

Kunskapsexplosion
Inom artprojekten har det hittats cirka 3 000 nya arter för 
Sverige och cirka 2 400 för Norge. Bland dessa finns  cirka 
1 800 som är ”världsnyheter”, d.v.s. arter som är helt nya för 
vetenskapen. Omkring 80 % av de nya arterna är insekter 
och andra land och vattenlevande  ryggrads lösa djur, och 
cirka 20 % är alger, mossor och ”svampar” (inklusive lavar).

Många av de nya insekterna har upptäckts inom  ramen 
för Svenska malaisefälleprojektet, som finansieras av 
Svenska artprojektet. Under tre års tid samlade man in 80 
miljoner insekter i 75 så kallade malaisefällor utplacerade 
över hela Sverige. Dessa utgör nu världens största insekts
samling, som hittills har studerats av 125 forskare från 24 
länder. Bland de många nya insektsarterna finns en ny gall
myggeart, som fått namnet Aprionus victoriae, för att hedra 
Svenska artprojektets beskyddare H.K.H. Kronprinsessan 
Victoria. Samme forskare som hittade denna nya gallmyg
geart har även namngivit ett helt nytt släkte av gallmyggor 
efter Svenska artprojektet: Svenartia.

Inom det norska artprojektet har kartläggning påbörjats 
inom ett brett spektrum av dåligt kända artgrupper – på 
högfjället och i låglandet, i skogen och längs kusterna, lik
som på stora havsdjup, i bäckar och insjöar. Den omfattan
de kartläggningen har bidragit till en kraftig förstärkning 
av forskningsmiljöer som arbetar med biosystematik. Ge
nom Artsprosjektet byggs gradvis bättre kunskap om vilka 
arter som finns i Norge, var i landet de finns och i vilka 
 miljöer de lever. Detta är viktiga bidrag till en kunskapsba
serad förvaltning och bidrar bland annat till att stärka fak
taunderlaget vid rödlistebedömningar. Referenssamlingar 
av hög standard, i flera fall världsunika, har etablerats vid 
universitetsmuseerna.

Nationellt och internationellt samarbete har varit centralt 
för att få till stånd det norsksvenska kunskapslyftet. Forska
re, studenter, museipersonal, konsulter från Norge, Sverige 
och många andra länder har fått en arena för att mötas och 
utväxla kunskap samt bygga kompetens om arter. 

Norges miljø- og utviklingsminister Erik 
 Solheim och Sveriges miljöminister Andreas 
Carlgren  undertecknade 2009 en överenskom-
melse om samarbete mellan ländernas artprojekt. 
I bakgrunden Kung Carl XVI Gustaf och Kronprins 
 Haakon. Foto: Gunnar Seijbold.
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1. Norska och svenska forskare och studenter på väg för att kartlägga 
 mossor i Jotunheimens högfjällsområde. Foto: Torbjørn Høitomt (CC BY 4.0).

2. Insamling av svampdjur från det arktiska Schulzmassivet i Grönlandshavet. 
Foto: Hans Tore Rapp (CC BY 4.0).

3. Kompetensöverföring mellan norska och svenska lavforskare och studen-
ter i Finnmark. Foto: Mika Bendiksby (CC BY 4.0).

4. Svensk expert samlar in jordprover och kartlägger artmångfalden hos 
daggmaskar i Norge. Foto: Endre Willassen (CC BY 4.0).

5. Blasia pusilla ingår i gruppen levermossor, som är en av de stora artgrup-
perna i växtriket som utforskas. Foto: Kristian Hassel (CC BY 4.0).

6. Kartläggning av svampmyggor i ormbunksdominerad lövskog i nordöstra 
Norge. Foto: Yudai Okuyama (CC BY 4.0).

7. Insamling av svampdjur med hjälp av undervattensrobot med sugpump vid 
varma undervattenskällor i Norska havet. Foto: Hans Tore Rapp (CC BY 4.0).

8. Cortinarius bayeri är en ny art för Norge som växer i tallskog på sandig 
mark. Foto: Tobias Frøslev (CC BY 4.0).
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Kollagrarna
Mossor har funnits på jorden i uppskattningsvis 475 miljoner år. 
De är små, enkelt uppbyggda växter som trivs bäst i fuktiga miljö
er, såsom mossar, myrar och i tät skog. Vitmossor är oerhört viktiga 
för kolbalansen, eftersom de bygger upp torvmossar, som innehåll
er en stor andel av allt lagrat kol på jorden. Mossfloran i Sverige 
och Norge omfattar sammanlagt cirka 1 200 arter och är därmed 
en av de mest artrika i Europa. De olika arterna varierar mycket i 
storlek, form och färg, och det tar lång tid att bli expert på bestäm
ning av alla arter. Genom gemensamma insatser har vi nu tillgång 
till rikt illustrerade böcker och bestämningsnycklar som har bidra
git till att öka intresset för och kunskapen om mossor.

art  familj: släkte latin  •  1110  •  nationalnyckeln till sveriges flora och fauna

1. Kapsel finns ......................................................... 2
– Kapsel saknas ...................................................... 5

 Groddkorn finns. För akrokarp art 
(jfr nyckelstegen nedan) som har 
groddkorn någonstans på skottet/
bladen/rhizoiderna – se även ................ Nyckel III

  s. 71

1. Capsule present .............................................. 2
– Capsule absent ............................................... 5

 Gemmae present. Acrocarpous 
species (as in dichotomies below) 
with gemmae somewhere on the 
shoot/leaves/rhiozoids – see also .............. Key III

  p. 71

2. Honorgan (med kapselskaft och 
kapsel) i toppen av skottet. 
(Akrokarpa arter) ..................................... Nyckel I

  s. 11
– Honorgan (med kapselskaft och 

kapsel) på sidan av stammen eller 
på kort eller lång sidogren ................................. 3

2. Archegonium (with seta and  
capsule) at shoot apex.  
(Acrocarpous species) ................................Key I

  p. 11
– Archegonium (with seta and  

capsule) on the stem or on a 
short or long branch ....................................... 3

3. Blad med en extra bladskiva från 
nerven så att det ser delvis dubbel-
vikt ut ..................................................... Fissidens

  fickmossor (delvis); AJ 6–23, s. 223
– Blad enkelt (utan extra bladskiva) ..................... 4

3. Leaf equitant .............................. Fissidens p.p.
  AJ–6–23, p. 223
– Leaf not equitant ............................................ 4

4. Kapsel utan peristom. Långa cilier 
finns i kanten av honbladen. Blad-
nerv saknas. På exponerad, sur sten ....Hedwigia

  kakmossor; AJ 24–36, s. 276
– Kombination annorlunda ................................... 5

4. Peristome absent. Edge of peri
cheatal leaves with long cilia. 
Leaves ecostate. On exposed, 
acidic rock ........................................ Hedwigia

  AJ 24–36, p. 276
– Other combination of characters .................... 5

5. Bladskivans kant tjock. Kraftig, 
enkel nerv till bladspetsen eller ut-
löpande. Tidvis under vatten, t.ex. i 
åar ........................................................Cinclidotus

  forsmossor; AJ 24–36, s. 175
– Kombination annorlunda ................................... 6

5. Leaf margin distinct, thick. Costa 
stout, percurrent or excurrent. On 
periodically flooded surfaces, e.g. 
in rivulets ........................................Cinclidotus

  AJ 24–36, p. 175
– Other combination of characters .................... 6

6. Mest tuvbildande arter. Skott ofta  
ogrenade. (Akrokarpa arter inkl. 
vissa ’kladokarpa’ arter) ......................... Nyckel II

  s. 42
– Mest mattbildande arter. Skott  

ofta grenade. (Pleurokarpa och  
vissa ’kladokarpa’ arter) ..................................... 7

6.  Predominantely tuftforming spe
cies. Shoots often unbranched.  
(Acrocarpous species and some 
‘cladocarpous’ species) .............................Key II

  p. 42
– Predominantely matforming 

species. Shoots often branched. 
(Pleuro carpous and some ‘clado
carpous’ species) ............................................ 7

7. Bladceller, särskilt i nedre delen 
av bladet, med vågigt förtjockade 
väggar ...............................................Racomitrium

  raggmossor (delvis); AJ 6–23, s. 131
– Bladceller ej med vågigt förtjocka-

de väggar. (Pleurokarpa arter) ..............Nyckel IV
  s. 87

7. Basal laminar cells irregularly  
incrassate ............................ Racomitrium p.p.

  AJ 6–23, s. 131
– Laminar cells not irregularly  

incrassate. (Pleurocarpous species) ...........Key IV
  p. 87

Huvudnyckel till nycklarna I–IV

Genera that keys out already here are also 
included in keys I and II.

De släkten som nycklas ut redan här ingår även  
i nycklarna I och II.

bryopsida – nyckel i: nyckel till delnycklar a–f  •  11

Nyckel till delnycklar A–F Key to keys A–F

1.  Kapselskaft kraftigt och vårtigt. 
Kapsel påfallande stor. Skott 
kraftigt reducerat (stam och blad 
nästan obefintliga). På ved eller 
humus/jord ......................................... Buxbaumia

  sköldmossor; AJ 6–23, s. 40
– Kapselskaft tunt med stor eller  

liten kapsel. Blad välutvecklade och 
ofta med tydlig stam. På olika substrat ............. 2

1. Seta stout, papillose. Capsule 
conspicously large. Vegetative 
shoot strongly reduced (virtually 
nonexistent). Grows on wood or 
humusrich soil .............................. Buxbaumia

  AJ 6–23, p. 40
– Seta slender. Leaves well 

developed. Choice of substratum, 
as well as size of capsule, varying ................... 2

2. Kapselskaft kortare än eller lika 
lång som kapseln .............................. Delnyckel A

  s. 12
– Kapselskaft längre än kapseln ........................... 3

2. Seta and capsule of equal length, 
or capsule longer than seta ...................... Key A

  p. 12 
– Seta longer than capsule ................................ 3

3. Kapselmynning utan peristom ..........Delnyckel B
  s. 17
– Kapselmynning med peristom ........................... 4

3. Peristome lacking .....................................Key B
  p. 17
– Peristome present ........................................... 4

4. Kapsel hängande, nickande  eller 
riktad rakt åt sidan eftersom 
kapsel skaftet är böjt åtminstone  
i fuktigt tillstånd ................................Delnyckel C

  s. 20
– Kapsel helt upprätt eller riktad 

snett uppåt. Kapselskaft mer eller 
mindre rakt, men själva kapseln  
kan vara böjd ...................................................... 5

4.  Capsule pendulous or  
cernuous, at least when wet .................... Key C

  p. 20
– Capsule erect or inclined. Seta 

more or less straight, but the  
capsule may be curved ................................... 5

5. Kapselhals ansvälld, parasoll-lik  
eller på annat sätt tydligt avsatt ...... Delnyckel D

  s. 24
– Kapselhals ej tydligt avsatt ................................. 6

5. Neck of capsule tumid, umbrella
like, or  otherwise welldefined ................. Key D

  p. 24
– Neck of capsule not differentiated .................. 6

6. Peristom med två tandkransar ..........Delnyckel E
  s. 28
– Peristom (åtminstone skenbart)  

enkelt .................................................. Delnyckel F
  s. 32

6. Peristome double  .....................................Key E
  p. 28
– Peristome simple (or double  

but seemingly single) ................................Key F
  p. 32

I. Akrokarpa arter – material med sporkapslar

Här inkluderas även släkten som ej finns representerade i Sve-
rige, men dock i övriga Norden (och som behandlas i National-
nyckelvolymerna AJ 6–23 resp. 24–36). Följande släkten har ej 
tagits med p.g.a. att de sällan eller aldrig har kapslar i Norden: 
Breutelia gullhårsmossor, Bryoxiphium svärdmossor, Cyrtomni um 
trollmossor, Dicranodontium skuggmossor, Leptodontium grodd-
mossor, Molendoa klyftmossor, Oreas ismossor, Pleurochaete 
stäppmossor samt Pseudocrossidium rullmossor.

Also genera not represented in Sweden, but in other parts of the 
Nordic region, are included (as in volumes AJ 6–23 and 24–36 of the 
Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna). The following genera 
have been omitted from this key as they never, or very rarely, develop 
capsules in the Nordic countries: Breutelia, Bryoxiphium, Cyrtomnium, 
Dicranodontium, Leptodontium, Molendoa, Oreas, Pleurochaete, and 
Pseudocrossidium.
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Vitmossor är oerhört viktiga för kolbalansen, 
eftersom de bygger upp torvmossar, som 
inne håller en stor andel av allt lagrat kol på 
jorden. Genom gemensamma insatser har 
vi nu tillgång till rikt illustrerade böcker och 
 bestämningsnycklar.
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Arter som miljö indikatorer
Ringmaskar omfattar två huvudgrupper: gördelmaskar och havs
borstmaskar. De förra förekommer huvudsakligen på land och i 
sötvatten, medan de senare framför allt finns i haven. Båda utför 
viktiga ekosystemtjänster, och många arter används som indi
katorarter inom miljöövervakningen. Om sådana indikatorarter 
minskar i antal kan detta tyda på att ekosystemet är i föränd
ring, kanske på grund av föroreningar. En förutsättning för detta 
miljöövervakningsarbete är att man kan identifiera de olika ar
terna och har kunskap om deras naturliga utbredning. Genom 
gemensamma ansträngningar har Sverige och Norge kartlagt 
artmångfalden och försökt reda ut släktskapsförhållanden mellan 
olika arter.  DNAanalyser har avslöjat att artmångfalden bland 
ringmaskarna är avsevärt mycket större än vad man tidigare anat. 
Exempelvis har flera ”välkända” arter visat sig utgöra artkomplex 
som omfattar många arter som liknar varandra.
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). Ringmaskar omfattar två huvud-

grupper: gördelmaskar och havs-
borstmaskar. Båda utför viktiga 
eko systemtjänster, och många arter 
används som indikatorarter inom 
miljö övervakningen. 
Havsborstmask av familjen Sabellidae.  
Illustration: Helena Samuelsson.
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Vem är du och vad gör du?
– Jag är docent i systematik och 
biodiversitet vid Göteborgs universitet. Jag har en tjänst 
som förste museiintendent med ansvar för de mykologiska 
samlingarna vid Herbarium GB.

Vilken organismgrupp studerar du? 
– I min forskning arbetar jag med systematik och artdi
versitet hos basidsvampar. Mina favoritsläkten är trådskiv
lingar (Inocybe) och skogsvaxskivlingar (Hygrophorus). 

Berätta om några spännande fynd eller resultat! 
– De senaste åren har jag bedrivit fältarbete i arktiska och 
alpina områden där vi hittat många nya arter för Norden, 
även flera som inte tidigare varit beskrivna. När jag bör
jade intressera mig för trådskivlingar kände vi till cirka 90 
arter i Norden. Idag känner vi 232 arter och vi har iden
tifierat minst 25 arter till som vi ännu inte har namn på.

Hur sprids dina resultat? 
– Mina forskningsresultat publiceras främst i vetenskapliga 
tidskrifter, men också populärvetenskapligt i till exempel 

Vem är du och vad gör du? 
– Jag har doktorerat i marinbiologi och 
arbetar nu som forskare och koordinator för ForBio, fors
karskolan i biosystematik vid Universitetsmuseet i Bergen.
 
Vilken organismgrupp studerar du?
– Jag studerar i första hand nässeldjur (Cnidaria) och kam
maneter (Ctenophora). För närvarande arbetar jag inom 
norska artprojektet med kartläggning av frisimmande hy
drozoer (Hydrozoa), det vill säga småmaneter och koloni
bildande maneter i norska vatten. 
 
Berätta om några spännande fynd eller resultat!
– Vi har observerat och samlat in många intressanta hy
drozoer, inklusive flera arter som är nya för Norge. Nu 
håller vi på med att bygga upp en databas med  artspecifika 
”DNAstreckkoder”, som bland annat kan användas för 
artbestämning av hydrozoer. Dessa genetiska data i kom
bination med morfologiska studier har bidragit till att öka 
kunskapen om vilka arter som förekommer i Norge. Vad 
vi tidigare trodde var en art har ofta visat sig vara flera 

Svensk Mykologisk Tidskrift för att på ett bättre sätt nå ut 
till våra nordiska amatörmykologer. Jag brukar också hålla 
föredrag på föreningsmöten och konferenser och berätta 
om nya rön och arter som behöver uppmärksammas.

Utöver att sköta om svampsamlingen och bedriva egen 
forskning så försöker jag få bra kontakt med skickliga 
amatörmykologer, för att dokumentera och ta till vara 
deras taxonomiska kompetens och kunskap. Jag ser också 
till att deras privata samlingar blir bevarade för framtiden. 
Detta samarbete har varit mycket givande och roligt.

Vad har satsningen på artprojektet betytt för dig och 
dina kollegor?
– Det ekonomiska stödet från Svenska artprojektet har 
varit helt avgörande för mina möjligheter att kunna göra 
en forskningskarriär inom mykologi. Svenska artprojektet 
har också gett oss som forskar på mindre kända artgrup
per en mötesplats och ett nätverk som varit betydelsefullt. 
Jag handleder nu en doktorand som forskar på en svår 
och artrik grupp av skinnsvampar som bildar mykorrhiza 
med träd och buskar i så gott som samtliga växtekosystem. 
Doktorandtjänsten finansieras till större delen av Svenska 
artprojektet. Det är en stor glädje att kunna få vara med att 
utbilda morgondagens systematiker. Vi behöver dem för 
det fortsatta arbetet med att dokumentera och bevara den 
biologiska mångfalden. 

 olika arter som liknar varandra till utseende. Omvänt har 
det visat sig att vad som tidigare ansågs vara olika arter i 
själva verket utgör variation inom en och samma art.

Många hydrozoer har en livscykel som omfattar både 
ett frisimmande och ett fastsittande stadium (medusa 
respektive polyp). De förra har av tradition studerats av 
planktonforskare, medan de senare har studerats tillsam
mans med andra bottenlevande djur. Därför har olika livs
stadier hos samma art ibland beskrivits som olika arter, 
och det har ofta varit oklart vilka medusor och polyper 
som hör ihop. Tack vare DNAanalyser kan vi numera 
ganska enkelt reda ut dessa förhållanden.
 
Hur sprids dina resultat? 
– Våra resultat publiceras i vetenskapliga tidskrifter och på 
vetenskapliga möten och konferenser. Utöver DNAsek
venser bidrar undersökningen även till att uppdatera Arts
databankens webbtjänster med information om namn, 
släktskap och utbredning i Norge. Så småningom kommer 
hydrozoerna även att presenteras i Artsdatabankens digita
la artinformation Arter på nett.
 
Vad har satsningen på artprojektet betytt för dig och 
dina kollegor?
– Den har betytt enormt mycket för att möjliggöra taxo
nomiska och systematiska studier som det annars finns 
mycket begränsade medel för. För många organismgrupper 
saknas kunskap om arternas status i Norge, och taxonomin 
är ofta dåligt utredd. Kunskap om arter hjälper oss att förstå 
samspelet mellan olika arter och hur ekosystemen fungerar. 
Bättre kunskap om artrikedomen bidrar också till att vi får 
möjlighet att registrera ändringar i organismvärlden som 
kan kopplas samman med exempelvis så kallade invasiva ar
ter eller klimatförändringar. Artsprosjektet är värdefullt för 
forskarskolan i biosystematik, som har till uppgift att utbilda 
nästa generation taxonomer och biosystematiker.

Ellen Larsson i Sårjåsjaure, Padjelanta. Foto: Gro Gulden. Inocybe leiocephala. Foto: Ellen Larsson. Neoturris breviconis, Botrynema ellinore. Foto: Aino Hosia.

Aino Hosia Ellen Larsson
FORSKARINTERVJU: FORSKARINTERVJU:
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Nedbrytarna 
Svampar finns överallt och året runt. De ger oss ovärderliga eko
systemtjänster men det sker i det fördolda, eftersom de under 
större delen av året lever ett osynligt liv som mycel. Genom 
mykorrhiza sköter svampar växternas försörjning av vatten och 
näring. Svampar ingår också i alla lavar, och de är de viktigaste 
nedbrytarna av dött organiskt material i våra skogar. Ekologiska 
studier och identifiering av svampar har hittills byggt i huvud
sak på hur fruktkropparna ser ut. Många arter bildar dock inga 
fruktkroppar, och hos dem som gör det är fruktkropparna oftast 
kortlivade och väderberoende. Sedan några år pågår både i Sve
rige och Norge storskaliga DNAstudier av svampar, dels för att 
studera svamparnas taxonomi och systematik och dels för oli
ka ekologiska undersökningar. Dessa studier har funnit åtskilliga 
DNAsekvenser som inte kan kopplas till något namn, och visat 
att artmångfalden är betydligt större än vad man tidigare trott. 
Man har också kommit fram till att förekomsten av fruktkroppar 
dåligt speglar vilka svampar som finns och hur vanliga de är. Med 
hjälp av DNAstudier i kombination med morfologiska studier 
läggs nu en grund för att vi bättre ska förstå svamparnas före
komst, ekologi och roller i olika ekosystem.

B
ar

kh
ät

ta
 M

yc
en

a 
m

el
iig

en
a.

 F
ot

o:
 M

ic
ha

el
 K

rik
or

ev
.

Svampar finns överallt och året runt. 
De ger oss ovärderliga ekosystem-
tjänster men det sker i det fördolda, 
eftersom de under större delen av 
året lever ett osynligt liv som mycel.
Skålskinn Aleurodiscus amorphus.  
Foto: Viacheslav Spirin (CC BY-SA 4.0).



14 15

Pollinatörerna
Många insekter utför ovärderliga ekosystemtjänster genom att de 
pollinerar växter. Under senare år har många pollinerande insek
ter minskat globalt, och åtskilliga arter betraktas numera som ho
tade. De viktigaste pollinatörerna i Sverige och Norge är steklar 
(bin, humlor, getingar, etc.), tvåvingar (i synnerhet blomflugor), 
skalbaggar och fjärilar. Tack vare omfattande kartläggning har vi 
idag avsevärt bättre kunskap om artmångfalden och utbredning
en av pollinerande insekter. Detta är av stor vikt exempelvis vid 
rödlistebedömningar. Nästan alla norska bi och humlearter, och 
med andra ord även merparten av de svenska arterna inom dessa 
grupper, har numera en unik genetisk streckkod i en internatio
nell referensdatabas. Därmed underlättas arbetet med att särskilja 
olika arter. 
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Många insekter utför ovärderliga 
eko systemtjänster genom att de 
pollinerar växter. De viktigaste polli -
natörerna i Sverige och Norge är bin, 
humlor, getingar, blom flugor, skal-
baggar och fjärilar. 
Klöverhumla, Bombus distinguendus.  
Foto: Arnstein Staverløkk (CC BY 3.0).



16 17
FO

TO
: ?

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

?

Om vi skall kunna bygga en god 
grund att stå på när det gäller biolo-
gisk mångfald, så måste vi ha goda 
kunskaper om biologisk taxonomi 
och systematik. 
Foto: Mattias Starkenberg.

Kompetensuppbyggnad 
Om vi ska kunna bygga en god grund att stå på när det gäller 
biologisk mångfald, så måste vi ha goda kunskaper om biolo
gisk taxo nomi och systematik. Sverige och Norge samarbetar för 
att höja kompetensen på detta område. En särskilt viktig del är 
ForBio, Forskerskolen i biosystematikk som finansieras av Arts
prosjektet och Forskningsrådet i Norge. ForBio sammanför stu
denter och forskare i en nätverksbaserad forskarskola. ForBio an
ordnar avancerade praktiska och teoretiska kurser och möten i 
samarbete med svenska, norska och andra europeiska universitet 
och forskningsinstitut. Tack vare artprojekten har även etable
rats ett stort antal samarbetsprojekt med forskare i andra länder. 
Utländska experter anlitas ofta för att bistå svenska och norska 
kollegor vid artbestämning av material som insamlats inom art
projekten. Svenska artprojektet har även gett betydande ekono
miskt stöd till biologiska museer, för att underlätta tillvaratagan
det av material som samlas in genom Svenska artprojektet, samt 
för att digitalisera och koordinatsätta tidigare insamlat material. 
Museistödet har även möjliggjort anställning av taxonomiskt 
kompetent personal som arbetar med samlingarna av dåligt kända 
organismgrupper.
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Artprojekten bidrar till att bygga 
upp och vidareutveckla nationell och 
internationell infrastruktur om biolo-
gisk mångfald, med kvalitetssäkrad 
information om arter.
Foto: Malin Strand.

Vi bygger infra struk tur 
för art informa tion
Artprojekten bidrar till att bygga upp och vidareutveckla natio
nell och internationell infrastruktur om biologisk mångfald, med 
kvali tetssäkrad information om arter. De taxonomiska databaserna 
Dyntaxa respektive Artsnavnebasen omfattar namn och klassifice
ring för nästan samtliga kända flercelliga arter i Sverige respektive 
Norge. Artfakta respektive Arter på nett og Artskart presenterar 
digital information om arter, med illustrationer, andra hjälpmedel 
för att bestämma arter, utbredningskartor med mera. I Sverige 
publiceras även bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och 
fauna. Båda ländernas artprojekt drar stor nytta av varandra i dessa 
sammanhang. I samarbete med The  Norwegian Barcode of Life 
(NorBOL) och The Swedish Barcode of Life (SweBOL) bidrar 
artprojekten också till att bygga upp ett  globalt referensbibliotek 
med DNAstreckkoder för världens arter, BOLD Systems. Denna 
infrastruktur är, och kommer att förbli, av central betydelse för 
naturvården i både Sverige och Norge. 



De två artprojekten är av central betydelse för naturvården i både  Sverige och 
Norge. Hitills har det hittats cirka 3 000 nya arter för Sverige och cirka 2 400 för 
Norge, varav cirka 1 800 arter som är helt nya för vetenskapen! 

Så det är bara att kavla upp ärmarna och 
fortsätta med detta viktiga uppdrag!

Svenska och norska 
artprojekten
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Svenska artprojektet och norska Artsprosjektet har som mål att kartlägga 
och beskriva den mångfald av arter som utgör grunden för våra ekosystem. 

Denna broschyr ger en kort överblick över det pågående arbetet, med 
fokus på det omfattande samarbetet mellan de båda projekten.

 

Läs mer på:
www.artsdatabanken.no
www.artdatabanken.se


