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VÅR VISION: En rik och känd natur

VERKSAMHETSIDÉ
ArtDatabanken är 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.



r 2017 har som vanligt på ArtDatabanken varit inne
hållsrikt och fantastiskt spännande! Artfakta har utveck
lats och bl.a. fyllts på med digitala artnycklar och fakta 
om arter och produktionen av nationalnyckelböcker har 
dragit igång på allvar. Det har också varit ett digert plan
eringsarbete för att kunna leverera både Rödlista 2020 
och EUrapporteringen av art, habitat, och fågeldirek

tivet 2019. Vi har också tagit många viktiga inriktningsbeslut för 
verksamheten. Dessa beslut gäller bl.a. en ny varumärkesstruktur; 
en tjänsteportal, som underlättar för användarna genom att samla 
våra publika tjänster i en gemensam ingång; samt att införa Pm3, 
en styrmodell som förbättrar vår IT förvaltning. Utöver detta så har  
uppdragen haglat in, inte minst inom främmande arter.

Våren 2017 presenterades en extern utvärdering av SLU:s 10 pro
gram inom miljöanalys. Det ”Biologiska  mångfaldsprogrammet” är 
ett av dem och består till 99 % av ArtDatabankens verksamhet. Jag 
är glad över den positiva bild som utredningen gav av vår verksam
het. Vi kan dock förbättra samverkan med externa aktörer och bli 
mer kända för vad vi gör. Intressant var utvärderingens förslag att 
vi behöver etablera ett IT system för naturtyper, likt Dyntaxa, för 
arter! Att etablera ett svenskt naturtypsindelningssystem, SveN är 
påbörjat och så småningom kanske ArtDatabanken kan lansera IT 
systemet ”Dynatur”.

Rapporterna från IPBES (Intergovernmental SciencePolicy Plat
form on Biodiversity and Ecosystem Services) talar sitt tydliga 
språk: Vi riskerar vår egen framtid om artutrotningen fortsätter 
som hittills! Det är egentligen ingenting nytt, men det är bra är att 
de verkligen framhäver att förlusten av biologisk mångfald är ett 
minst lika stort problem som klimatförändringen. I det perspek
tivet känns det mycket bra att ArtDatabanken finns och att vi lägger 
ned all vår kraft på att leverera den kunskap som behövs för att  
Sverige ska klara av att nå nationella och internationella mål för 
biologisk mångfald.

År 2017 hade mycket att ge och jag ser fram emot att ta mig an 
nästa år tillsammans med mina närmsta chefer, personalen, vårt nya 
Ledningsråd och er där ute. Jag är oerhört stolt över ArtDatabanken 
och jag är mycket glad över att kunna presentera det vi gör för er 
genom denna verksamhetsberättelse!

Lena Sundin Rådström, chef ArtDatabanken

Å
Tillbakablick på ett aktivt 2017
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Artfakta – fakta, artbestäm
ning och naturvård
I Sverige finns ungefär 60 000 kända 
arter. Kunskapen om dem samlar Art
Databanken i webbapplikationen Art
fakta. 

Artfakta har under året fått förbätt
rad funktionalitet och har fyllts med 
mer fakta och bilder. En användar
undersökning har genomförts, och 
arbetet med att samla ArtDatabankens 
artinformation i ett gemensamt webb
gränssnitt har påbörjats. 

Under året har det också  tillkommit 
ett nytt filter för arter som är viktiga 
för naturvården. Sådana ”naturvårds
arter” kan numera också sökas ut i 
webb applikationen Artportalen. Ut
över möjligheten att filtrera fram röd
listade arter kan man därmed  också 
söka fram fridlysta arter, Skogsstyrel
sens signalarter, arter upptagna i art 
och habitatdirektivet och arter som in
går i nationella åtgärdsprogram (ÅGP). 
Främmande invasiva arter kan också 
enkelt sökas fram.

ArtDatabanken tog också fram fakta 
för ytterligare cirka 80  rödlista de  arter 
och uppdateringen av  äldre  fakta på
börjades. Det innebär att det nu finns 
utförlig information om  nästan alla 
Sveriges 4 273 rödlistade arter och för 
alla ÅGParter. Nästan 8 000  arter, va
rav ca 1 500  rödlistade, har under året 
klassificerats utifrån deras  ekologiska 
grupptillhörighet ( substrat, biotop och 
värdart). Genom att söka under Eko
l o gisk grupp i Artfakta kan använda

ren göra sammanställningar och söka 
fram information om arterna, och där
igenom arternas ekosystemfunktion. 
Exem pel på organismgrupper där stora 
insatser gjorts är fjärilar, skalbaggar (ca 
4 500 arter) och svampar (ca 3 100 arter). 

Klassningarna utgör ett stöd för art
bestämning tillsammans med fler och 
fler digitala bestämningsnycklar och 
be skrivningar. Målet är att  detta i för
längningen ska bidra till ökad kunskap 
samt ökad och mer kvalitativ inrappor
tering i Artportalen. Under året har be
stämningsnycklar publicerats för blad

En rik och känd natur!

Fyrtandsmossor. Första interaktiva mossnyckeln. 
Tetraphidaceae är en liten mossgrupp där de fyra 
arterna har fyra tänder i sporkapselns tand krans. 
Den här mossnyckeln inleder publi  ceringen av en 
rad mossnycklar till olika släkten. Redan tidigare 
har man kunnat nyckla bladmossor till de flesta 
arterna men för  några grupper kommer man bara 
till släkte eller  familj. Skottspets av Fyrtands-
mossa Tetraphis  pellucida.  
Foto: Christopher Reisborg.

Bladbockar. Kanske har du en varm sommardag 
vid en insjö lagt märke till långsmala skalbaggar, 
som sitter och solar sig på blad av strand- och 
vattenväxter? Kroppen gnistrar i olika metalliska 
färger: från grönt eller blått till koppar och guld 
– ibland vackert flerfärgat. Kommer du för nära 
flyger de ut över vattnet, tills de hittar ett nytt 
blad att slå sig ner på. Då har du träffat på blad-
bockar. Kärrjuvelbock Plateumaris sericea.  
Foto: Linda Nyman.

Artfakta
• ArtDatabankens tjänst för artin-
formation är ett digitalt stöd för såväl 
artbestämning som naturvård. 

• Artfakta omfattar allt från arters 
namn och släktskap till kännetecken, 
utbredning, levnadssätt och livsmiljö, 
men där finns även information om 
födoval och relation till andra arter 
samt naturvårdsinformation i form av 
t.ex. påverkansfaktorer.
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Vår övertygelse är att större kunskap om vår natur ökar viljan 
och förmågan att värna den. Därför är vår strategi att ha infor-

mation till hands och kommunicera den för de behov som finns. 
Här följer vad vi har gjort 2017, för att du och vi alla ska kunna 

se till att den biologiska mångfalden bevaras.
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Kunskapsöversikt för 
 artgrupper
Under året genomfördes en  förstudie 
om hur vi ska hålla reda på kunskaps
läget för olika artgrupper. Tanken är 
att bland annat skapa en överblick över 
vilken kunskapsnivå som finns för  olika 
organismgrupper och att sammanställa 
resultat från forskningsprojekt finan
sierade av Svenska artprojektet. För
studien identifierade sex områden att 
ta vidare, varav bl.a. uppföljning av 
Artprojektets resultat kommer att på
börjas under 2018.

Forskning och samverkan 
inom Svenska artprojektet
Svenska artprojektet fortsätter att stöd
ja taxonomisk forskning och inven
teringar av dåligt kända organism
grupper eller dåligt kända miljöer för 
att dokumentera den svenska floran 
och faunan. Årets utlysning av medel 
skedde under våren 2017 och sista 
ansökningsdag var 1 juni. Ansökning
arna granskades därefter vetenskap
ligt av oberoende experter i Svenska 
artprojektets vetenskapliga kommitté. 
ArtDatabanken kunde bevilja fyra nya 
projekt sammanlagt, 10,55 miljoner 
kronor fördelade över tre år (2018
2020). Projekten ska studera marina 
nematoder, gallmyggor, växtsteklar och 
marina svampar.

Artprojektets stöd till biologiska 
samlingar, som beviljas i treårsperioder 
(nuvarande period 20172019), löpte 
vidare. Inom ramen för detta bedrevs 
arbete med digitalisering och vård av 
samlingar främst av dåligt kända orga

nism grupper vid landets viktigaste 
biologiska museer. Huvudsyftet är att 
öka den tillgängliga kunskapen om 
dessa organismgrupper. Under hös
ten ordnades också ett möte för att 
främja en effektiv koordinatsättning i 
samband med digitaliseringsinsatserna. 
Nästa utlysning av stöd till biologiska 
samlingar planeras till slutet av 2018 
och gäller medel för åren 20202022.

ArtDatabanken, Artsdatabanken i 
Norge och ForBio (Forskerskole i 
Biosystematikk) arrangerade ett hel
dagssymposium: ”Taxonomy and sys
tematics research in Scandinavia.” un
der den stora systematikkonferensen 
BioSyst.EU 2017 den 1518 augusti i 
Göteborg. Där presenterades de båda 
artprojekten och flera artprojekts
forskare berättade om sina resultat. 
BioSyst.EU är ett europeiskt samar
betsnätverk för systematiker och taxo
nomer som håller konferens vart fjärde 
år. Senare under hösten, 122 septem
ber, ordnades tillsammans med For
Bio kursen ”Microalgae – systematics, 
taxonomy and species identification”, 
som hölls på Dröbaks biologiska sta
tion i Norge. Den 23 oktober arrang
erade ArtDatabanken och Svenska sys
tematikföreningen ett symposium om 
karriärmöjligheter för systematiker på 
Naturhistoriska riksmuseet.

Taxonomi och namn
Svensk taxonomisk databas, dyntaxa.se, 
samlar alla svenska vilda organismers 
namn och släktskap. Här finns infor
mation om gällande namn, aktuell 
klassificering samt vanliga synonymer.

Fördelning av medel inom Svenska artprojektet 2017

• Kunskpsspridning, information 
och kommunikation. 41 %

• Taxonomisk forskning av 
dåligt kända arter. 30 %

• Stöd till biologiska samlingar 
vid svenska muséer och 
institutioner. 29 %Tilldelade medel: 70 Msek

Statistik artfakta

bockar (31 arter), smalbin (29 arter), 
lockespindlar (23 arter), hoppspindlar 
(48 arter), fyrtandmossorknappnåls
mossor (4 arter), bastardsvärmare (7 ar
ter) och i slutet av året nakensnäckor 
(88 arter). 

Utöver de nya nycklarna finns nu 
också delar av det material som tidi
gare publicerats i bokverket National
nyckeln till Sveriges flora och fauna i 
digital form. Under året har 235 nyck
lar samt beskrivningar för drygt 2 200 
arter och 1 300 högre taxa publicerats 
digitalt. Nycklarna till broskfiskar och 
vissa mossgrupper presenteras i form 
av klickbara pdfdokument under res
pektive organismgrupp i Artfakta.

Ett mångårigt önskemål har upp
fyllts i och med att vi nu upprättat en 
termdatabas. En standard för termer 
gör det lättare att skapa enhetliga och 
transparenta rutiner för att höja kva

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 

I en broschyr, som togs fram tillsammans med 
Artsdatabanken, lyfts resultaten från de svenska 
och norska artprojekten fram, liksom det fina 
samarbetet länderna emellan. Ingen annanstans 
i världen har två grannländer gått samman för att 
utforska hela den flercelliga biologiska mång-
falden. Resultaten är imponerande: Cirka 3 000 
nya arter för Sverige och 2 400 nya för Norge 
har upptäckts, varav cirka 1 800 arter också är 
helt nya för vetenskapen. Broschyren kan laddas 
ned från ArtDatabankens hemsida.

liteten och undvika missförstånd. Re
sultatet blir en effektivare och mer re
surssnål produktion. Även en funktion 
för referenser är påbörjad.

Efter många års tjänst har ArtData
bankens interna verktyg för redigering 
av artfakta pensionerats och ersatts 
med den webbaserade databaseditorn 
”Edit”. Med hjälp av Edit kan den som 
är behörig hämta, redigera och spara 
data i den alltmer omfattande artfakta
databasen. Genom bättre kontroll över 
källorna till olika dataposter, länkning 
till viktiga termer och möjlighet att 
formatera texten för användning i 
tryck eller på skärmen kommer ”Edit” 
att vara ett viktigt stöd i den fortsatta 
produktionen av artfakta, rödlista och 
i olika projekt. Det nya verktyget för
väntas bidra till att arbetet effektivise
ras och görs med högre kvalitet.

Under årets Flora- och faunavårdskonferens talade 
Per Alström under rubriken ”Du tror inte på det 
här eller hur?” om okända djur och arbetet med 
att kartlägga Sveriges biologiska mångfald.
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Nationalnyckeln startar igen! Utgivningen av bok-
verket Nationalnyckeln till Sveriges flora och 
fauna återupptas efter några års uppehåll. Un-
der året har ett strategiskt arbete kring bokver-
ket och varumärket Nationalnyckeln genomförts 
och förberedelser för produktion, marknads-
föring och försäljning påbörjats. Upphandling av 
tryckeritjänst inför nyutgivningen skedde i slutet 
av året. Publicering av den artonde volymen, 
Ringmaskar: Havsborstmaskar: Aciculata, är 
planerad till april 2018.

Artfakta har haft en fantastisk utveckling under  
tidsperioden 2015 till 2017.

Unika användare per månad har ökat med 75 %. 

Antalet besökta sidor har ökat med 60 %.

  
Under 2017 besökte 41 % artfakta med mobilen. 

147 144

4 200

8 214

19 383

15 %

28 %

41 %

184 161

356 974
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ekosystemtjänster i ett flertal samman
hang. Som bidrag till en utredning om 
kompensationsåtgärder föreslog vi att 
naturtypernas tillstånd kan användas 
som en indikator på deras förmåga att 
leverera ekosystemtjänster. Arters funk
tion för ekosystemtjänster lyfter vi ock
så i diverse broschyrer, media och digi
tala kanaler, världens Global Taxonomi 
Initiativenoder m.m. Föredrag hölls 
också vid den internationella systema
tikkonferensen Biosyst.EU 2017, samt i 
oktober på CBM:s mångfaldskonferens 
”Ekosystemtjänster – fantastiskt eller 
förödande för biologisk mångfald”.

I webbapplikationen Artfakta har 
ArtDatabanken även klassificerat näs
tan 8 000 arter utifrån deras ekologiska 
grupptillhörighet, vilken sedan kan an
vändas för att lista arternas ekosystem
funktion.

Rödlistning påbörjad
Förberedelserna inför arbetet med 
fram tagandet av Rödlista 2020 har un
der året påbörjats. Framtagande av un
derlagen samordnas med uppdrag om 
utvärdering enligt artikel 12 i fågeldi
rektivet och 17 i art och habitatdirek
tivet. Under året hölls ett antal semina
rier och korsvisa granskningar av olika 
bedömningar har gjorts för att se till att 
bedömningarna inför 2020 års rödlista 
håller en god och jämn kvalitet.  

I september hölls ett möte om röd
listning mellan de nordiska och baltis
ka länderna på ArtDatabanken (se sid. 
18 om Internationell rödlistning).

Under året har också möten hållits 
med de olika expertkommittéerna, 
vilka utgör ett viktigt stöd i att bedö
ma arter under rödlistningsprocessen. 
Utöver möten i respektive organism
grupps kommitté hölls möten mellan 
kommittéerna, ett för skalbaggar och 
fjärilar och ett för mossor, lavar och 
svampar. Mötena mellan kommittéer
na var mycket uppskattade och bidrog 
till många bra och viktiga diskussioner.

Rödlisteindex
ArtDatabanken har 2017 på uppdrag 
av Naturvårdsverket fortsatt att analy
sera 2015 års rödlista, bland annat ge
nom att ta fram så kallade Rödliste
indexvärden per landskapstyp. Dessa 
värden beräknar andelen rödlistade  

Vad händer med kulturväxt
databasen SKUD? 
ArtDatabanken utredde hur SKUD 
(Svensk kulturväxtdatabas) långsiktigt 
kan förvaltas. Utredningen före slår att 
SLU även fortsättningsvis är huvud
man med finansiering från Natur vårds
verket och Jordbruksverket. Det kan 
ske via POM (Programmet för odlad 
mångfald), med förvaltning av SLU:s 
ITavdelning eller genom ett samgåen
de med ArtDatabankens taxo nomiska 
databas Dyntaxa. Beslut om detta tas av 
finansiärerna under 2018. SKUD är ett 
referensverktyg för svenska kulturväx
ters vetenskapliga, hortikulturella och 
inhemska namn. Det är därför angelä
get att den utvecklas i takt med tiden.

FoMA – fortlöpande 
 miljöanalys 
SLU har ett samhällsuppdrag som är 
unikt bland Sveriges universitet och 
högskolor. 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. ArtDa
tabanken samordnar FoMAprogram
met biologisk mångfald.

ArtDatabanken har under året lyft 
fram betydelsen av arters funktion för 

arter av hela artstocken i respektive 
landskapstyp samt viktar rödlistekate
gori så att högre hotstatus ger större 
utfall. År 2015 kunde analysen göras för 
12 000 arter, medan det under 2017 var 
möjligt att använda drygt 19 000 arter 
vilket ger ett säkrare utfall. Resultaten 
visar att jordbrukslandskapet är den 
landskapstyp som har störst andel röd
listade arter medan det omvända gäller 
för fjäll. Igenväxning av jordbruksland
skapet på grund av minskande arealer 
och mer moderna bruksmetoder är 
främsta orsakerna till detta.

Stor genomgång av värdarter 
Under 2017 har klassningen av svenska 
arters förhållanden till vedartade värd
växter slutförts, utifrån litteraturupp
gifter och erfarenheter – detta är unikt 
och har aldrig gjorts någonstans tidiga
re. Projektet initierades för att få bättre 
förståelse för risken för samutdöenden 
hos arter som är knutna till exempelvis 
träd som drabbas av invasiva angrepp, 
som alm och askskottssjukan, och 
därigenom belysa vikten av att mot
verka introduktion av nya främmande 
patogener. 

Totalt har klassningar av 12 700 star
ka värdartskopplingar gjorts, och totalt 
15 000 (starka och svagare) kopplingar 
till träd. Omkring 700 svenska arter är 
helt beroende av ett enda trädsläkte. 

Alla dessa värdartskopplingar är nu 
sökbara i Artfakta. Under 2018 ska re
sultaten sammanfattas i en rapport, där 

vi kommer att visa vilka växtarter och 
vilka av deras strukturer (ved, blommor, 
blad, rötter etc.) som är viktigast för an
dra arter i olika organismgrupper.

Under året har också gjorts en förstu
die om hur blomrika marker relaterar 
till rödlista och klassningar i Artfakta.

Indikatorer för utvärdering av 
 levande skogar
Under hösten medverkade ArtData
banken som expertstöd till Skogs
styrelsens uppfölj ning av miljömålet 
Levande Skogar. Uppdraget syftar till 
att se över och utveckla miljömålsupp
följningens me to der och indikatorer, 
då befintliga indikatorer inte avspeglar 
de ekologiska behoven. ArtDataban
ken bistår med specialistkunskaper om 
arter, livsmiljöer samt bevarandestatus 
och har bland annat tagit fram un
derlag till nya indikatorer för skogens 
strukturer, exempelvis grova träd och 
död ved. 

Fästingarna har fått svenska namn. Den vanligaste 
fästingen som människor kommer i kon takt med 
heter vanlig fästing (Ixodes ricinus). Men det 
finns fler! Hittills har 24 arter påträffats i Sverige 
och nu har alla dessa fått svenska namn. De 
nya namnen har tagits fram av forskare Anders 
Lindström vid Statens veterinärmedicinska an-
stalt (SVA) och har fastställts av Kommittén för 
svenska djurnamn vid ArtDatabanken SLU. Foto: 
Anders Lindström/SVA

Under året har många nya mikroal
ger förts in, svenska namn på tiofotade 
kräftdjur, fästingar, lavar, uppdaterad 
systematik för eukaryoter och 2 000 
tidigare saknade svamparter i s.k. ana
morfa (asexuella) stadier. Totalt passe
rades 10 000 arter av svampar under 
året vilket troligen är mer än någon 
annan nationell databas har registrerat. 
Hela databasen passerade 100 000 taxa 
under 2017.

Streckkodning och artbe
stämning av bottenfauna 
inom marin miljöövervakning
Hemsidan för nätverket för DNA 
baserad artbestämning SweBOL sköts 
av ArtDatabanken i rollen som styr
gruppsordförande. Via ett annat nät
verk ”EDNA” har vi arbetat kring 
praktiska projekt med tillämpning av 
DNAbaserade metoder i miljööver
vakning. Ett av uppdragen som låg 
på ArtDatabanken var att testa DNA
meto der på prover tagna från nationell 
mjukbottenprovtagning. Vi represen
terar också Sverige i EU Cost Action 
DNAquanet. Där arbetar vi framför 
allt med att tillgängliggöra referens
bibliotek för vattenlevande taxa med 
koppling till EUdirektiv och nationell 
miljöövervakning.

Länsstyrelserna, ArtDatabanken, HaV och Naturvårdsverket träffade skogsbrukare på Elmia Wood i Jönköping 
för att pratade med skogsägare om arter och deras behov av hänsyn och skydd. Organisationernas när-
varo var uppskattad och ca 500 personer per dag besökte och talade med personalen i montern.

Rödlistan
Sveriges nationella rödlista är en 
prognos över enskilda arters risk att 
dö ut från Sverige. Den har ingen 
juridisk status, men används som 
ett hjälpmedel för att identifiera och 
priori tera naturvårdssatsningar. Röd-
listan tas fram av ArtDatabanken och 
fastställs av centrala myndigheter.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Msek

År 

 Forskning    Fortlöpande miljöanalys

ArtDatabanken arbetar främst med miljöanalys, men har även en viktig forskningsverksamhet.

Dyntaxa
• Dyntaxa är en taxonomisk data-
bas för Sveriges organismer. 
Målsätt ningen är att databasen ska 
innehålla information 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 
syno nyma namn. 

• Dyntaxa förvaltas av ArtDataban-
ken, SLU och finansieras till största 
delen av Svenska artprojektet men 
även av Svenska LifeWatch och 
 Naturvårdsverket.

Nästan 100…
•  Alla flercelliga arter i Sverige är 
(i princip) inlagda i Dyntaxa. Dyntaxa 
innehåller: 100 % av kända växter i 
Sverige, 99 % djur, 98 % svampar.

• Ett hjuldjur blev 100 000:e taxa! 
Med hjul djuret Dicranophorus edes-
tes kom Dyntaxa upp i 100 000 ac-
cepterade taxa den 29 september. 
Av dessa är drygt 68 000 arter.

• Taxon (plural taxa) är ett sam-
lingsnamn för alla nivåer inom bio-
logisk klassificering. Som taxa räk-
nas alltså inte bara arter, utan även 
kate gorier som stammar, klasser, 
ordningar, familjer och släkten. Forskning och miljöanalys hand i hand

Intäkter per redovisningsområden 



A R T D ATA B A N K E N S  V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E  2 0 17A R T D ATA B A N K E N S  V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E  2 0 17

1110

Art och habitatdirektivet & 
 fågeldirektivet
Under 2017 har ArtDatabanken på
börjat förberedelserna för den kom
mande rapporteringen enligt (artikel 
17 och 12) i EU:s naturvårdsdirektiv. 
En projektplan för hela rapporterings
processen 2017–2019 har tagits fram. 
Arbetet omfattar en sammanställning 
av underlagsdata för alla terrestra arter 
och naturtyper samt en uppdaterad lis
ta över hot och påverkan.  Vi har även 
genomfört en internkalibrering ge
nom en korsvis granskning av bedöm
ningar från 2013. 

Naturtypsvisa vägledningar
Art och habitatdirektivets naturtyper 
som skyddas i Natura 2000områden 

utgör ett nätverk av skyddsvärda na
turtyper inom EU. Under 2017 har 
ArtDatabanken tagit fram förslag till 
vägledningar för naturtyperna bubbel
strukturer och havsgrottor som  tidigare 
har saknat svensk tolkning, samt gjort 
en översyn av de övriga marina natur
typerna. En workshop ordnades i 
Uppsala den 29 maj av Havs och vat
tenmyndigheten tillsammans med Art
Databanken. Där diskuterades de nya 
förslagen med utförare av biogeogra
fisk uppföljning, länsstyrelser och andra 
aktörer. 

Biogeografisk uppföljning
Under 2017 har ArtDatabanken tillsam
mans med Havs och vattenmyndig
heten arbetat med att  uppdatera kart

Forskning inom ekologi och 
 naturvårdsbiologi

Forskningssamarbeten 
Inom forskningsprojekten GreenFu
tureForest och FutureBioEcon ska 
nya lösningar för bioekonomi och 
artbevarande studeras. Projekten om
fattar frågor om hur skogslandskapet 
ska  skötas för att leverera den biomassa 
som krävs för den viktiga övergången 
till en bioekonomi, samtidigt som vi 
tryggar skogens ekosystemtjänster och 
de skogslevande arternas långsiktiga 
överlevnad. De två europeiska forsk
ningsprojekten koordineras av Tord 
Snäll i samarbete med två ytterligare 
institutioner vid SLU. 

Vi deltar genom Mari Jönsson i For
masprojektet Citizen Science: collec
ting and using data for societal change. 
Projektet leds av Göteborgs universitet 
och beviljades medel 2017.  

Forskningsprojektet EKOLIV om 
nyttan av miljöförbättrande åtgärder 
i vattendrag redovisades under året. 
Projektet genomfördes med flera in
stitutioner vid SLU (akvatiska resurser, 
vatten och miljö samt ekonomi) och 
länsstyrelsen i Jönköping. I projektet 
undersökte vi ekologiska och sam

hällsekonomiska effekter av genomför
da åtgärder i form av biotop vård, lokalt 
miljöanpassat flöde och kontinuitets
förbättringar kopplade till vattenkraft. 

ArtDatabanken och Centrum för 
bio logisk mångfald (CBM) har ett 
mångårigt samarbete med miljörätts
forskarna på Juridicum vid Uppsala 
universitet. Under 2017 har arbetet 
med det gemensamma forskningspro
jektet ”Artskydd och beslutsprocesser 
 ett interdisciplinärt forskningspro
gram om integreringen av naturveten
skaplig kunskap och riskvärdering i 
förvaltning och domstolsprövning” in
letts. I projektet kommer vi att jämföra 
hur artskyddet beaktas i tillståndspro
cesser för olika verksamheter, främst 
vindkraft och skogsavverkning. 

Postdocs
Vi anställde under våren tre nya post
docs med stöd av fakultetsmedel. Sam 
Dawson arbetar inom det Formas
finansierade projektet vedlevande 
 svampar i fragmenterade landskap, 
Laura Henckel med modellering av 
arters utbredningsmönster i fragmen
terade dynamiska landskap baserat 
på medborgardata (Artportalen) och 
Henna Fabritius med modellering och 

framskrivning för en ökad förståelse av 
skogliga ekosystemtjänster.

På uppdrag av länsstyrelsen i Dalar
na har en annan av våra nya postdocs, 
Helen Moor, arbetat med att identifie
ra värdefulla skogsområden i Dalarna, 
baserat på modeller av olika skogsle
vande skalbaggars förekomst i landska
pet. Länsstyrelsens förhoppning är att 
få fram ett underlag som kan användas 
i arbetet med grön infrastruktur.

Ytterligare två postdocs har anställts 
för att arbeta med ett projekt kring 
opti mering för att nå mål, för skogen, 
som är i konflikt med varandra.

Vår forskning i övrigt
Vår forskning omfattar scenarioanalys 
och optimering av skogsbruk för att 
nå mål för skogen som också garan
terar arters långsiktiga överlevnad. En 
bas för detta arbete är utvecklingen av 
artmodeller baserade på olika data och 
statistiska metoder.

En annan del av vår forskning hand
lar om metapopulationsdynamik och 
funktionell diversitet för vedlevande 
svampar i fragmenterade landskap med 
kontrasterande markanvändning samt 
den långsiktiga naturvårdsnyttan med 
hänsynsytor. 

skikten för habitatdirektivets  marina 
naturtyper. De senaste åren har marina 
data samlats in genom flera olika kar
teringsprojekt och kunskapen idag är 
större än för sex år sedan när de se
naste kartunderlagen togs fram i sam
band med rapporteringen till EU 2013. 
Sveriges marina miljöer saknar dock 
fortfarande en heltäckande kartering 
och kartunderlagen behöver kontinu
erligt uppdateras utefter bästa kunskap. 
ArtDatabanken har under 2017 tagit 
fram nya kartunderlag för naturtyper
na rullstensåsöar och skär i Östersjön.  
ArtDatabanken har även varit stöd 
till externa utförare som tar fram nya 
kartunderlag för sandbankar, estuarier, 
blottade ler och sandbottnar och rev 
på uppdrag av HaV.

Art- och habitatdirektivet & fågeldirektivet. Under 2017 har ArtDatabanken påbörjat förberedelserna för den kommande rapporteringen 
enligt (artikel 17 och 12) i EU:s naturvårdsdirektiv. Mindre flugsnappare Ficedula parva. Foto: Tomas Carlberg.

I ett nytt projekt studerar forskarna vilken 
betydelse artens egenskaper (t.ex. fruktkrop-
pens storlek) har för vedlevande svampars 
förekomst och överlevnad i skogslandskapet. 
Sotticka Ischnoderma benzoinum.
Foto: Mari Jönsson
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Indikatorer och definitioner 
för marina miljöer
För att följa upp bevarandemål behövs 
indikatorer som kan spegla tillstånd 
och konsekvenser för biologisk mång
fald. Helcom kommer under 2018 att 
utvärdera Östersjöns status och resul
tatet är tänkt att bli underlag inför rap
porteringen enligt havsmiljödirektivet. 
I utvärderingen av ”the Baltic Sea Ac
tion Plan”, som har som mål att Öst
ersjön ska nå god status 2021, används 
och utvecklas nya indikatorer. Under 
året har ArtDatabanken tillsammans 
med Aquabiota testat förslaget till in
dikator för bedömning av bentiska ha
bitat (livsmiljöer på havsbotten). Testet 
som har utförts i svenska förhållanden 
var viktigt att genomföra då precore 
indikatorn tidigare endast testats längs 
med Estlands kust.  

Havsmiljödirektivet
ArtDatabanken har under året arbe
tat med att ge stöd till HaV:s arbete 
med den inledande bedömningen för 
havsmiljödirektivet. En del i arbetet 
har varit att ta fram ett förslag till defi
nitioner och språkbruk för livsmiljöer, 
som ligger till grund för bedömning av 
”havsbottens integritet”. 

Marin grön infrastruktur
ArtDatabanken har under 2017 fortsatt 
vara ett stöd till HaV i arbetet med att 
ta fram ett ramverk för naturvärdesbe
dömning i marin miljö, Mosaic. Ram
verket syftar till att underlätta arbetet 
med att identifiera marina områden 
med höga naturvärden särskilt inför ar
betet med grön infrastruktur i marina 
miljöer. Stödet har bestått i att delta i 
referens och samverkansgrupper inför 
att förslaget till ramverket gick ut på 
remiss under hösten. 

Värdefulla vatten 
ArtDatabanken har bidragit till Havs 
och Vattenmyndighetens genomföran
de av regeringsuppdrag om värdefulla 
vatten. Vi har utrett behovet av kom
pletterande kartläggning av sjöar och 
vattendrag med nationellt höga natur
värden. Bland annat har vi analyserat 
hur väl befintliga, utpekade områden 
omfattas av långsiktigt skydd. Uppdra
get genomfördes i samverkan med Na
turvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, 
Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

Påverkan av vattendrag
ArtDatabanken har också i samarbete 
med Havs och vattenmyndigheten ta
git fram ett kunskapsunderlag för be
dömningar av dämmande och vatten
reglerande verksamheters (t.ex. vatten
kraftsdammar) påverkan på arter och 
naturtyper i art och  habitatdirektivet. 
Samt hur påverkan kopplar till hydro
logi och ekologi i vattendrag och hur 
detta kan bedömas vid t.ex. prövnings

Rapporten ”Sötvattenanknutna  Natura 
2000-värdens känslighet för hydro-
morfologisk påverkan”: Hur kan på-
verkan av hydrologi och ekologi i 
vattendrag bedömas vid t.ex. pröv-
ningsärenden och miljökonsekvens-
bedömningar. Rapporten belyser 
på ett nytt sätt kopplingar mellan 
art- och habitatdirektivet respektive 
vattendirektivet.

Faunaväkteriet uppmärksammar

TIOFOTADE KRÄFTDJUR 
Decapoda

Faunaväkteriet uppmärksammar

SJÖSTJÄRNOR Asteroidea

Marint faunaväkteri för sjöstjärnor och 
kräftdjur fick bli pilotstudie för att tes-
ta ett strukturerat arbetssätt för över-
vakning med målet att öka antalet 
fyndrapporter i Artportalen. Ett fåtal 
dykklubbar övervakade dessa två 
marina grupper. Utfallet blev bra – en 
liten satsning gav en tydlig ökning av 
kvalitativa data. 

Data från marint faunaväkteri kan bli ett bra 
komple ment till miljöövervakningen eftersom 
data som samlas in kommer från områden 
som inte täcks inom den existerande miljö-
över vakningen, samt att biotop- och substrat-
information kan kopplas till artfynden. 
Detta är viktigt för uppföljningen av havs-
miljödirektivet och art- och habitatdirek tivet. 
Taggsjöstjärna Marthasterias glacialis. 
Illustration: Helena Samuelsson.

ärenden och miljökonsekvensbedöm
ningar. Rapporten belyser kopplingar 
mellan art och habitatdirektivet och 
vattendirektivet, en koppling som lig
ger i framkant när det gäller synergier 
mellan just dessa direktiv. 
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Arktis
ArtDatabanken har bidragit till den 
vetenskapliga rapporten ”Adaptation 
Actions for a Changing Arctic, perspectives 
from the Barents area”. Det är en status
beskrivning som tagits fram som en 
förebyggande åtgärd inför nödvändiga 
anpassningsåtgärder för ett förändrat 
Arktis. ArtDatabankens insats fokuserar 
på biologisk diversitet och  resilience 
och i synnerhet kapitlet Statue of the 
Natural and Human Environment. 

Biogeografisk uppföljning
Den vanliga miljöövervakningen räck
er sällan som underlag till rapporte
ringen enligt art och  habitatdirektivet. 
Många av de ovanligare naturtyperna 

och arterna kräver extra insatser. Det 
är där som biogeografisk uppföljning 
kommer in, till exempel genom rikta
de insatser. Flera fält och skrivbords
insatser har under året sammanställts 
och slutrapporterats. Ett exempel är 
in ven teringen av sjönajas som är en av 
arterna i direktivets bilaga 2. Det resul
terade i minst en halv miljon fynd av 
plantor i fyra sjöar i Sverige, vilket är 
flerfalt mer än vad vi kände till. Insat
serna inom biogeografisk uppföljning 
har under årens lopp bidragit till av
sevärda förbättringar av kunskapsläget 
för flera av de arter och naturtyper i 
direktivet som är mindre vanliga och 
sällan påträffas i den nationella eller re
gionala miljöövervakningen.

En sammanfattande rapport om Barentsregionen 
togs fram till ministermötet i Alaska 10  –11 maj 
2017. Resultatet av mötet blev att ministrarna 
skrev under ”Fairbanks-deklara tionen”, samt ett 
avtal om utvecklat forsknings samarbete mellan 
de arktiska länderna. Finland tog över ordfö-
randeskapet i rådet från USA och meddelade 
att de kommer fokusera på klimatfrågor och 
hållbar utveckling i Arktis. Tyngdpunkten ligger 
på naturskydd, meteorologiskt samarbete mel-
lan länderna, kommunikationsförbindelser och 
samarbete kring utbildning. Rapporten finns på 
norska miljödirektoratets hemsida.

Indikatorer utreds
För uppföljning av miljömålen, EU 
rapporteringen och inför  rödlistningen 
behövs indikatorer och analysmetoder. 
ArtDatabanken fick därför i uppdrag 
att klarlägga tillgänglighet, användbar
het och begränsningar i data från NILS 
(Nationell Inventering av Landskap i 
Sverige) och Riksskogstaxeringen. Nya 

modellbaserade analysmetoder gör det 
möjligt att förklara indikatorers möns
ter och förändringar över tid, vilket 
inte är möjligt när man gör stickprovs
skattningar på traditionellt sätt. Dessa 
metoder har använts när vi har analy
serat indikatorer i våtmarker, gräs
marker och fjäll baserade på data från 
NILS. Vi har även granskat hur analys

metoderna har använts av forskare vid 
analys av indikatorer i våtmarker och 
skog baserade på data från Riksskogs
taxeringen. 

Korta tidsserier, små stickprov och 
metodförändringar inom NILS visar 
sig begränsa användbarheten och gör 
resultaten svårtolkade. Däremot utgör 
längre tidsserier, större stickprov och 
stabilare metoder inom Riksskogstaxe
ringen en grund för dess värde som in
formationskälla. Tack vare det har fors
kare kunnat påvisa och förklara vikti
ga förändringar i miljön (exempelvis 
igenväxning av öppna våtmarker).

Vi har även utrett användbarheten av 
övervakningsprogrammet Remiil (re
gional övervakning i  landskapsrutor) 
som flera länsstyrelser använder. Re
miil drivs av Institutionen för Ekologi 
vid SLU på uppdrag av  länsstyrelserna. 
Övervakningen genomförs med stick
prov i form av rutor som är jämnt 
fördelade över landskapet. Naturtyper 
avgränsas genom flygbildstolkning 
varefter en mängd olika variabler re
gistreras i fältbesök. Att låta flygbilds
tolkning vägleda fältkontroller ökar 
möjligheterna att påträffa och få fram 
statistik om mindre vanliga naturty
per som påträffas för sällan eller inte 
alls inom Riksskogstaxeringen och 
NILS. Materialet från Remiil kommer 
användas tillsammans med data från 
andra rikstäckande inventeringar som 
underlag för rapporteringen av gräs
marksnaturtyperna enligt artikel 17 i 
art och habitatdirektivet.

Grön infrastruktur
Ett nytt tänk för att uppnå miljökvali
tetsmål om ett rikt växt och djurliv ut
gör konceptet Grön infrastruktur (GI). 
ArtDatabanken har under 2017 fortsatt 
att ta fram olika underlag och analyser 
som kan underlätta för olika aktörers 
arbete med GI. 

GI utgår från ett landskapsperspektiv 
och är ett komplement till övrig na
turvård, t.ex. skydd av värdekärnor. GI 
ska förbättra spridningsmöjligheterna 
för arter som är spridningsbegränsade. 
Genom att bevara, restaurera eller åter
skapa tillräcklig areal och kvalitet av 
livsmiljö så kan den gröna infrastruk
turen förbättras för dessa arter.

Det generella flödet för arbete med naturvård i grön infrastruktur. ArtDatabanken tar fram 
olika underlag och analyser som kan bidra till genomförandet.

Isbjörnar möter osäker framtid. Foto: Niclas Ahlberg 

Isranunkel Ranunculus glacialis i högfjällsmiljö. Blomman börjar vit och slutar brunröd. 
Foto: Hjalmar Croneborg. 

Grön infrastruktur – generellt arbetsflöde

Tolkning
Åtgärder
Uppföljning

Syfte/mål
• Vilken biologisk 

mångfald? 

• Vilka arter? 

• Vilka naturtyper?

• Vilka områden och 
kvaliteter och na-
turvårdsåtgärder?

Underlag
• GI-planer

Underlag
• Datalager: kartor 

över arters före-
komst och livs-
miljöer/naturtyper

• Kunskap: arters 
livsmiljökrav och 
spridningsförmåga

Rumslig  
analys
• Verktyg Barentsregionen
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Artinriktad naturvård
ArtDatabanken samarbetar aktivt med 
Naturvårdsverket, Havs och vatten
myndigheten och länsstyrelserna, för 
att genomföra arbetet med åtgärds
program för hotade arter (ÅGP). En 
viktig arbetsuppgift är att ta fram och 
genomföra åtgärdsprogrammen och 
att bygga upp nätverk för samverkan 
kring biologisk mångfald. 

Det har under en längre tid varit 
tydligt att ÅGP inte ensamt klarar av 
att rädda alla hotade arter. För att bred
da arbetet med artinriktad naturvård 
har ArtDatabanken och Naturvårds
verket arbetat med att ta fram en ny 
arbetsmodell. Syftet är att effektivisera, 

tydliggöra ansvarområden och få flera 
aktörer att ta ett större ansvar för artin
riktad naturvård. Arbetet har bedrivits 
tillsammans med en referensgrupp från 
länsstyrelserna och förslaget gick ut på 
remiss under hösten. Arbetet kommer 
att fortsätta under 2018. 

Havs och vattenmyndigheten har 
valt ett annorlunda arbetssätt inom 
ÅGP och har därför byggt upp ett eget 
koordinatorsnätverk som hade sitt för
sta möte under hösten. Framtagandet 
av nya ÅGP är igång och under året har 
man fastställt de första egna program
men till exempel mal och det kun
skapsuppbyggande programmet 15 ho
tade makrofyter i permanenta vatten.

Miljöminister Karolina Skog och Anders Mankler i 
vadarbyxor får instruktioner av Mikael Svensson. 
I april ordnade vi tillsammans med Mörrums Kro-
nolaxfiske en fältvandring längs Mörrumsån med 
bl.a. Karolina Skog. Under mötet fördes diskus-
sioner rörande vattenverksamhetsutredningen, 
vattenvård och ÅGP. Foto: Markus Lundgren
 
Karolina Skog har kul på jobbet. Det har ArtData-
bankens personal som får arbeta tillsammans 
med alla kanonbra kollegor runt om i landet 
också! Foto: Sofia Blank

Hösten 2017 fastställde Havs- och vattenmyn-
digheten åtgärdsprogrammet för mal, Europas 
största sötvattensfisk. Foto: Mikael Svensson.

Främmande arter
– äntligen händer något

enom att Sverige har börjat tillämpa för
ordning om främmande arter som EU har 
fastställt är främmande arter inte ett eftersatt 
område. Naturvårdsverket och Havs och 
vattenmyndigheten har gett ArtDatabanken 
i uppdrag att ta fram en riskklassificerad lista 

över invasiva främmande arter. I uppdraget görs ve
tenskapliga klassningar av arternas risk för invasivitet, 
avseende påverkan på biologisk mångfald, nu och i 
framtiden.

Främmande arter är sådana som under historisk 
tid inte har förekommit naturligt i Sverige men som 
med mänsklig hjälp har kommit hit. Bland de som 
dessutom bedöms vara invasiva har EU bestämt att 
införa restriktioner för ett urval. Invasiv är en art som 
sprider sig och som skadar ekosystemet den introdu
cerats till och medför andra problem. 

De arter som i riskklassificeringen faller ut med 
hög risk är de som ArtDatabanken bedömer som in
vasiva. Arbetet har varit svårt men vi har haft ett bra 
samarbete med Havs och vattenmyndigheten, Na
turvårdsverket och Norge. Norge har stor erfarenhet 
av denna typ av arbete och ArtDatabanken är därför 
glada för att kunna få ta del av deras erfarenheter, 

databaser och metodik. Faktorer man bedömer är 
invasionspotential och ekologisk effekt, det vill säga 
påverkan på andra arter och naturtyper. 

– Det har varit ovärderligt att ha våra kollegor i 
Norge som stöd. Att vi är transparanta och jobbar 
efter en metod som går att följa upp är en styrka, 
säger Lena Tranvik, programchef på ArtDatabanken.

För att framtidssäkra listan har vi tagit hänsyn 
till klimatscenarier och vi inkluderar även så kall
lade ”dörrknackararter”. För att ta del av den stora 
kompetens som finns inom SLU har ArtDatabanken 
initierat ett utökat samarbete inom SLU för denna 
typ av frågor. En styrka är den validering av fynd 
som rapporteras i Artportalen, liksom samarbetet 
med ideella föreningar som har stora fältkunskaper.

Listan som ArtDatabanken lämnar ifrån sig kom
mer att publiceras och bearbetas vidare av myndig
heter för att bedöma övriga samhällsekonomiska ef
fekter samt effekter på hälsa för människor och djur. 

– År 2019 kommer det troligen att finnas en svensk 
nationell förteckning av invasiva färmmande arter 
som gäller enligt EUförordningen. De arterna blir 
vi tvingade att åtgärda, poängterar Lena Tranvik.

G
Lena Tranvik
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Odlingslandskap
Jordbruksverket arbetar under 2017
2018 med att ta fram en ny strategi för 
bevarande av odlingslandskapets biolo
giska mångfald. ArtDatabanken bidrog 
under året med en värdetraktsanalys. 
En värdetrakt är ett område som har 
särskilt höga ekologiska värden. Ge
nom att definiera dessa är det lättare att 
förstå var man bör genomföra insatser 
för biologisk mångfald – både skydd 
och skötsel.

Analysen samordnades så långt som 
möjligt med länsstyrelsernas arbete 
med grön infrastruktur. 

Riskbedömning av arter för 
biologisk bekämpning – NIS
Ett nytt system för prövning av biolo
giska bekämningsmedel enligt Förord
ningen om nematoder, insekter och 
spindeldjur som bekämpningsmedel 
(NIS), införs under 2018. Frågan är om 
arterna kan etablera sig och orsaka ska
da på svensk natur? ArtDatabanken har 
tagit fram underlag till riskbedömning 
av arterna och gett feedback på förslag 
från Naturvårdsverket. 

I det nya systemet är det arten, inte 
produkten, som ska prövas. Natur
vårdsverket har tagit beslut om de 17 
första arterna som prövats enligt det 
nya systemet. Tidigare var det Kemi
kalieinspektionen som ansvarade för 

översynen. Listan med godkända arter 
och villkor för användning finns på 
Naturvårdsverkets hemsida.

Internationell rödlistning
Den 21–22 september 2017 hölls ett 
möte om rödlistning mellan de nord
iska och baltiska länderna på ArtDa
tabanken. Representanter från Norge, 
Finland, Litauen, Island, Danmark och 
Lettland deltog. Estland var inbjudna 
men kunde inte delta. I anslutning till 
mötet om rödlistning av arter hölls ett 
möte om rödlistning av naturtyper och 
några av representanterna från de olika 
länderna deltog i båda mötena.

Syftet med mötet var att utbyta er
farenheter av rödlistning och diskutera 
olika delmoment i rödlistningen för att 
få ökad samstämmighet mellan länder
na. De flesta av länderna kommer att 
arbeta med rödlistning under de när
mast kommande åren. I samband med 
mötet hölls också två föredrag med in
bjudna talare: professor Richard Brads
haw från Lunds universitet som berät
tade om klimatförändringars förvän
tade påverkan på växtsamhällen och 

doktorand Lise Tingstad från Bergens 
universitet som redogjorde för sin stu
die om hur rödlistning av skogslevande 
arter skiljer sig mellan Sverige, Norge 
och Finland. Mötet ledde bland annat 
till en gemensam lista med kontaktper
soner som arbetar med rödlistning, och 
beslut om att etablera ett mer konti
nuerligt NordisktBaltiskt samarbete. 
Utbyte av information kommer att 
ske under arbetets gång och en mindre 
grupp med representanter från de olika 
länderna kommer att träffas årligen.

ArtDatabanken är sedan år 2015 
partner i LIFE+, ett EUprojekt som 
drivs av IUCN avseende framtagandet 
av en ny europeisk rödlista för mos
sor. Under året slutfördes de sista be
dömningarna och en workshop hölls 
på ArtDatabanken i syfte att granska 
drygt 100 av de ca. 300 arktiska och 
boreala arterna. ArtDatabanken har 
bidragit med rödlistebedömningar 
för drygt 300 arter med tillhörande 
utbredningskartor och illustrationer. 
Därmed har samtliga av Europas drygt 
1 800 arter bedömts, och under år 
2018 kommer samtliga bedömningar 
att granskas av externa experter innan 
de fastslås och publiceras. ArtDataban
ken har också medverkat i arbete med 
internationell rödlistning av svampar.

Fler internationella 
 sam arbeten
ArtDatabanken gjorde 2017 en sats
ning på att nätverka och samverka in
ternationellt.

ArtDatabanken har varit  involverad i 
flera av CAFFs (Conservation of Arc
tic Flora and Fauna) arbetsgrupper, 
Circumpolar Flora Group, Arctic Flo
ra Inventory och CBMP (Circumpo
lar Biodiversity Monitoring Program, 
den terrestra arbetsgruppen). Samtliga 
grupper hade ett gemensamt möte på 
Island, Akureyri sista veckan i mars. 
ArtDatabanken representerades även 
i den terrestra CBMPgruppen på 
CAFFs styrelsemöte i Bethel, Alaska, 
USA i september. Det mesta av arbetet 
under året har handlat om att ta fram 
vetenskapliga underlag för den rapport 
om tillstånd och trender hos Arktis 
landbaserade biologiska mångfald, en 
rapport som ska publiceras under 2019.

Inom det IUCNrelaterade arbetet 

har initiativet till en arktisk rödlista 
för naturtyper fortsatt och bland an
nat gjordes en första presentation för 
CAFFs styrelse på deras möte i Alaska 
i september, och sedan dess har plane
ringen fortskridit för att ett projekt ska 
beslutas under 2018 och startas upp i 
början av 2019.

ArtDatabanken deltog under året 
också i the Annual Conference of Bio
diversity Information Standards i Ot
tawa 16 oktober (#TDWG17), som 
arrangeras av the Taxonomic Data bases 
Working Group (TDWG). TDWG är 
ett forum för att utöka, förfina och ut
veckla standarder för beskrivning och 
utbyte av information om biologisk 
mångfald. ArtDatabanken deltog i in
tressegrupper för artinformation, citi
zen science och ITarkitektur.

Europeiska ämnescentret för 
biologisk mångfald
ArtDatabanken ansvarar för SLUs del
tagande i konsortiet som bildar ETC
BD (European Topic Centre for Bio
diversity). ArtDatabanken har bidragit 
under 2017:
1) Med en sammanställning och bak
grund om hur man tar fram referens
värden för skogliga naturtyper, främst 
för västlig tajga. Med referensvärde 
menas hur mycket som behövs för 
att en naturtyp långsiktigt ska uppnå 
gynnsam bevarandestatus; 
2) Ett vidareutvecklat prioriterings
systemet för åtgärder och restaurering 
inom Natura 2000 områdena. Främst 
konceptet ”lågt hängande frukter”. 
Arbetet och prioriteringarna har pre
senterats och diskuterats på de biogeo
grafiska mötena för Alpina och Medel
havsregionerna;
3) Omarbetat EUNIS naturtypssystem 
för de marina naturtyperna i Östersjön 
utifrån Helcom HUB samt harmoni
sering med övriga marina bassänger 
inom EU. Därutöver har mindre in
satser gjorts kopplade till vägledningen 
inför rapporteringen 2019 av Habitat 
och Fågeldirektivet samt till EUs arbe
te inom grön infrastruktur. Dessutom 
slutrapporterade projektet med att ta 
fram kriterier inför en framtida upp
datering av Annexen till Habitat och 
Fågeldirektivet, ett arbete som pågått 
sedan 2012.

Faunaväkteri
ArtDatabanken är nationell koordi
nator och driver olika övervaknings
projekt tillsammans med bland an
dra Naturskyddsföreningen, Sveriges 
Entomologiska Förening och Svensk 
Dagfjärilsövervakning. Faunaväktaren 
rapporterar sitt resultat till Artportalen 
som därmed kan användas inom natur
vårdsarbete, miljöövervakning och vid 
bevarandearbete av rödlistade arter.

Som stöd för trollsländekampanjen 
har informationsmaterial  uppdaterats 
och en folder tagits fram för alla sju 
arter som ingår i kampanjen. En 
pilot studie för marint faunaväkteri 
genom fördes, där ett fåtal dykklubbar 
övervakade två utvalda marina grup
per – sjöstjärnor och kräftdjur. Syftet 
var att testa ett strukturerat arbetssätt 
för övervakning av dessa grupper med 
målet att öka antalet fyndrapporter i 
Artportalen. Utfallet blev bra – en liten 
satsning gav en tydlig ökning av kvali
tativa data, framförallt om vanliga arter 
med biotopdata. Faunaväktarläger för 
faunaväktare för småkryp hölls av Sve
riges Entomologiska Förening (SEF) i 
samband med deras nationella möte på 
Gotland i augusti. Lägret fick positiv 
respons. Drygt 100 lokaler övervakades 
under året inom faunaväkteri småkryp. 
SEF har också genomfört en spindel
kampanj med ett fåtal utvalda arter 
av hoppspindlar som bland annat har 
uppmärksammats i en folder.

Floraväkteri
Svenska Botaniska Föreningen koor
dinerar på uppdrag av ArtDatabanken 
floraväktarverksamheten, som under 
året firade 30 år. Under året besökte 
Floraväktarna 6 087 floraväktarlokaler 
för hotade arter, samt mer än 400 lo
kaler för övriga arter i EU:s art och 
habitatdirektiv. Landets regionala sam
ordnare samlades på Gotland 5–7 maj, 
ett inventeringsläger för guckusko i 
Jämtland arrangerades 1517 juni, lik
som kurser med mera. Ett  stort an
tal artiklar och rapporter publicerades. 
Floravårdande åtgärder och aktivt ar
bete med att överföra floraväkterida
ta till Artportalen är andra aktiviteter 
som genomförts. Runt 500 floraväkta
re har varit aktiva i landet under 2017. 

En värdetrakt är ett område som har särskilt 
höga ekologiska värden. Genom att definiera 
värdetrakter är det lättare att förstå var man bör 
genomföra insatser för biologisk mångfald. 

I vissa siuationer känner sig en inventerare extra glad och nöjd. Betesmark på Kåsebergaåsen alldeles ovanför Löderups strandbad på Skånes sydkust. 
Foto: Anders Jacobson.
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samma årstid föregående år.  Behöriga 
handläggare på länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen använder datat för sitt 
arbete med planering, skydd, skötsel, 
tillstånd och dispenser. Datat nyttjas i 
allt högre grad också av landets kom
muner, varav ca. 90 kommuner idag 
har särskilda behörigheter.

Artportalsrådet
Artportalsrådet är en referensgrupp till 
Artportalen och utgör en viktig länk 
till användarna av Artportalen och för 
valideringsarbetet. Ny medlem 2017 är 
Naturskyddsföreningen. I rådet sitter 
sedan tidigare representanter för Sveri
ges Entomologiska Förening, Sveriges 
Mykologiska Förening, Sveriges Bota
niska Förening, SOF Birdlife, länsstyrel
serna, kommunerna,  Naturvårdsverket, 
Trafikverket, Jordbruksverket, Skogs
styrelsen samt Havs och vattenmyn
digheten.

Nöjda användare som i första hand 
rapporterar för att bidra till svensk 
naturvård
En enkätundersökning bland Artpor
talens användare gjordes under hösten 
i syfte att bättre kunna tillmötesgå våra 
användares behov. Intresset för enkäten 
blev stort och under den vecka som 
den låg tillgänglig på webben kom ca 
2 700 svar in, vilket motsvarar ca 14 % 
av antalet unika besökare under sam
ma period. Frågorna handlade bl.a. om 
nöjdhet, hur ofta man använder Art
portalen, i vilket syfte man rapporterar 
och hur lätt man tycker att Artportalen 
är att använda. 

Några nedslag i enkäten visar att an
vändarna ger ett gott betyg på hur nöj
da de är med Artportalen (medelvärdet 
hamnade på 7,6 av 10) och deras främ
sta syfte med rapporteringen är att vilja 
bidra till svensk naturvård och skyddet 
av den biologiska mångfalden. 

Många nyheter
Under året har mycket hänt. Förutom 
en hel del justeringar och buggrätt
ningar finns det många nyheter. Ett 
axplock går att läsa här bredvid. Bland 
annat har viktiga steg tagits mot mo
bil rapportering. Efterfrågan att kunna 
rapportera direkt i fält när man är ute 
och gör sina observationer är stor, men 

Fynddata och skydds  
klassade arter
ArtDatabanken hanterar uppgifter som 
rör observationer av arter i Sverige, och 
verkar inom bland annat naturväkteriet 
för ökad inrapportering av arter. Data 
lagras idag i Artportalen, Observations
databasen och Träd respektive Mussel
portalen. Samtliga system förvaltas av 
ArtDatabanken.

Grundprincipen för ArtDatabanken 
är att inrapporterade fynd visas öppet. 
Vissa arter är dock mycket känsliga 
för störning och dessa s.k. skyddsklas
sade arter döljs därför för publik vis
ning. De visas endast för rapportören, 
eventuella medobservatörer och un
der vissa förutsättningar för behöriga 
personer inom naturvård och forsk
ning. Särskilda behörigheter delas ut 
av ArtDatabanken, och kan tilldelas 
vissa tjänstemän på länsstyrelserna och 
Skogsstyrelsen vilket gör att de kan få 
direktåtkomst till skyddsklassade data 
för sitt län eller sin region i sina hand
läggningsverktyg. Vid begäran om ut
tag görs en prövning enligt Offentlig
hets och sekretesslagstiftningen. 

Antal uttags och behörighetsären
den har ökat varje år, i synnerhet från 
konsultföretag. Av de 682 ärenden som 
upprättades avseende begäran om ut
tag av data ur ArtDatabankens databa
ser kom 82 % av förfrågningarna från 
konsulter. Under året har listan över 
skyddsklassade arter uppdaterats, och 
skickats på remiss till flertalet myn
digheter och ideella organisationer. En 
översyn har också påbörjats vad gäller 
ArtDatabankens avtal för sekretess.

Artportalen
Artportalen är ett rapportsystem för 
svenska vilda djur, växter och svam
par för alla som vill rapportera, häm
ta information, utbyta kunskaper och 
samtidigt på ett enkelt och säkert sätt 
hantera sina fynduppgifter. 

Artportalens användning i naturvård
Siffrorna för år 2017 visar  sammantaget 
att antalet fynd, antalet arter och an
talet unika användare ökar stadigt,  
liksom användningen av Artportalens 
data. Det är bland annat fler uttags 
och behörighetsärenden, sidvisningar 
samt ökad inrapportering jämfört med 

Många vill vara med och bidra. Frågan i Artportalens användarenkät var: 

Ange hur viktiga följande syften är för dig när du rapporterar till Artportalen 
som privatperson.
 

för att mobilappar och webbapplika
tioner ska kunna byggas mot Artporta
len behöver ett API (Application Pro
gramme Interface) finnas. Ett viktigt 
och grundläggande arbete gjordes för 
att få de tekniska förutsättningarna på 
plats som krävs för att kunna erbjuda 
ett sådant API.  

APIerna har testats i samarbete med 
SLU och Havs och vattenmyndig

Artportalen
• Artportalen är ett rapporterings-
system för fynduppgifter om Sveri-
ges alla arter som används av myn-
digheter, forskare, naturvårdare och 
privatpersoner. Informationen som 
läggs in är sökbar och fri att utnyttja 
för alla.  

• Artportalen bidrar till att intresset 
för, och kunskapen om, våra arter 
ökar vilket i förlängningen leder till 
ökad förståelse för naturvård och 
artbevarande. 

• Rapportörerna finns runt om i 
landet och består till största delen av 
kunniga amatörer och hängivna ide-
ellt arbetande personer, men också 
av tjänstemän, forskare och andra 
som arbetar med naturvård. Genom 
deras engagemang och arbetsin-
sats skapas en mycket värdefull 
kunskapsbank som utgör ett viktigt 
verktyg för svensk naturvård både 
nu och i framtiden för att förebygga 
miljö- och klimatproblem.

Trädportalen
• Trädportalen är ett rapporterings-
system för intressanta och skydds-
värda träd. 

Musselportalen 
• Musselportalen är ett rapporte-
ringssystem för uppgifter från över-
vakning av stormusslor i sötvatten.  

De flesta är nöjda med Artportalen. Fågan i Artportalens användarenkät löd: 

Hur nöjd eller missnöjd är du totalt sett med artportalen.se?

heten där Fågelkalendern respektive 
Rappen har varit pilotprojekt.

Utmaningar och förutsättningar
Det är angeläget att få fler kommuner 
att arbeta aktivt med Artportalen och 
kan vi få fler forskare att rapportera 
i Artportalen skulle vi inte bara få in 
fler observationer, ofta systematiskt in
samlade, utan också viktiga kring och 

Resultat från enkätundersökning bland Artportalens användare
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För att bidra till svensk naturvård och 
skyddet av den biologiska mångfalden

För att bidra till ett ökat intresse för 
kunskap om Sveriges flora och fauna

För att kunna lagra och hantera mina 
fynduppgifter

För att kunna jämföra mig med  
andra rapportörer

Annan anledning

För att kunna utbyta kunskaper och 
erfarenheter med andra

Nytt i Artportalen
•  Sökbara hjälpsidor underlättar 

för användarna och avlastar 
 supporten.

•  Sökfunktionalitet för naturvårds-
arter. 

•  Möjlighet att länka film och ljud 
till fyndet.

•  Koppling av mediafiler till fält-
besök.

•  Möjlighet att importera geografis-
ka områden, s.k. shapefiler samt 
förbättrad funktion för att söka 
med karta/yta. 

•  Visning av vilken typ av område 
fyndet ligger i, t.ex. naturreservat, 
Natura2000-område och SMHI:s 
delavrinnings- och kustområden.

•  Tydliggörande information om 
skyddsklassning och diffusering.

•  Förbättringar vad gäller funktio-
nalitet kring valideringsverktyget 
och valideringsregler/rapport-
mallar.

•  Nya kartpresentationer som visar 
valideringstatus, antal individer, 
aktivitetskategori och brytår.

•  Utökad möjlighet att skapa nya 
fyndplatser i projekt, 

•  Förbättrad exportfunktion från 
listor och sök. 

• Det går nu att exportera artlistor 
i ett utskriftsvänligt format från 
fyndpresentationen och Atlas-
funktionerna.

• Webbenkät för att samla använ-
darnas synpunkter.

• Dagens natur, presenterar re-
sultat från Artportalen med syfte 
att öka antalet fynd och förbättra 
kvaliteten

• Infört möjligheten att ta bort 
många observationer samtidigt.
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platsdata som vore ett värdefullt stöd 
för naturvården. 

En större utmaning är den långsikti
ga finansieringen och förvaltningen av 
systemet. Begränsade resurser till för
valtningen av Artportalen har medfört 
att antalet rapporterade buggar och 
förbättringsförslag ökat under året. 

Av resursskäl kunde många support
ärenden inte heller utredas, vilket sam
mantaget skapat ett behov av ökade 
förvaltningsinsatser kommande år.

Fåglarna dominerar i rapporteringen
Vid årets slut fanns ca 650 000 unika 
användare och över 61 miljoner artob
servationer, varav 5,13 % var expertvali
derade, och mer än 1 miljon bilder. 

Av de 5,7 miljoner fynd som rappor
terades år 2017 hade 70 % av fyn
den observerats under året, medan 
30 % ob serverats tidigare år. Observa
tionerna avsåg 31 837 olika arter (48 % 
av de arter som fanns i Artportalens 
artlista), varav 4 182 arter var rödlistade 
(88 % av Sveriges rödlistade arter, totalt 
41 rödlistade arter tillkom under året). 

Vad är User Admin?
• Tilldelningen av Artportalens be-
hörigheter sker i ArtDatabankens 
användarhanteringssystem, User 
Admin. Det hanterar konton och be-
hörigheter för flertalet av våra app-
likationer och är därmed en central 
del i systemarkitekturen.

• Systemet kopplar användare till 
olika fördefinierade roller vilka reg-
lerar behörigheter till data eller verk-
tyg. I fynddatasammanhang regleras 
till exempel  åtkomst till skyddade 
artobservationer i Artportalen res-
pektive i ArtDatabankens webbser-
vice för observationer. 

• På ett antal myndigheter och 
orga nis ationer (länsstyrelser, större 
kommuner, fågelorganisationens 
rapportkommittéer (rk) och regionala 
rk eller andra större regionala projekt 
som till exempel floraväkteri) finns 
det en ansvarig person med vissa 
administratörsrättigheter. 

De organismgrupper som stod för 
merparten av de totala antalet observa
tioner i Artportalen var fåglar (ca 60 %), 
kärlväxter (ca 28 %), ryggradslösa djur 
(ca 8 %) och svampar (ca 1,6 %). 

Många rapportörer i Artportalen ut
nyttjar möjligheten att lägga upp bil
der på fynden som rapporteras. Den 
miljonte bilden i Artportalen laddades 
upp fredag 5 maj och visar en mindre 
skogsmus. Foto och rapportering: Arne 
Andersson.
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Vid årets slut hade Artportalen:

650 000 
UNIKA ANVÄNDARE

5,7 MILJONER 
RAPPORTERADE FYND

Antal validerare för de olika organismgrupperna 
i Artportalen. Den största ökningen under 2017 
blev inom kärlväxtvalidering. Läs mer på sid. 24.

Validering organism gruppvis
Antal validerare

  2015 2016 2017

Svampar 1 2 2

Lavar 0 1 1

Mossor 2 4 4

Kärlväxter 7 12 62

Spindlar 1 1 1

Trollsländor 3 3 5

Övriga sländor 1 1 1

Skinnbaggar 0 0 2

Skalbaggar 6 6 6

Fjärilar 1 2 2

Steklar 0 5 6

Mollusker 0 0 2

Marina  
e vertebrater

0 2 2

Groddjur 1 1 2

Kräldjur 1 1 2

Fiskar 1 1 1

Fåglar 215 224 238

Däggdjur 1 1 2

TOTALT 241 267 341

•= Nationell vali-
deringsgrupp finns

61 MILJONER 
ARTOBSERVATIONER

28 % 
KÄRLVÄXTER

1,6 %  
SVAMPAR

8 %  
RYGGRADSLÖSA 

DJUR

60 %  
FÅGLAR

De organismgrupper som stod för merparten av de totala antalet observationer

Mindre skogsmus. Den miljonte bilden i Artportalen. 
Foto och rapportering: Arne Andersson.
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Svenska LifeWatch mot  
nästa fas
Arbetet med att implementera nästa 
fas av Svenska LifeWatch (SLW) har 
pågått under året. Som resultat av två 
separata ansökningar, SLW och BAS 
(Biodiversity Atlas Sweden som leds 
av Naturhistoriska Riksmuseet), till 
Vetenskapsrådet under våren har SLUs 
och Naturhistoriska Riksmuseets led
ningar skrivit en avsiktsförklaring där 
man är överens om att SLW och BAS 
ska samarbeta för en gemensam biodi
versitetsinfrastruktur och att de båda 
konsortierna ska ha samma styrgrupp. 
SLWkonsortiet består av de fyra par
terna SLU, GU, UmU och SMHI.

År 2017 var slutåret för första fa
sen av SLWkonsortiet, som har letts 
av ArtDatabanken. Vi har haft bidrag 
från Vetenskapsrådet på olika nivåer 
sedan 2010 och har under den peri
oden byggt upp Europas främsta in
frastruktur för biodiversitetsdata. Som 
forskare, naturvårdare, myndighet eller 
amatörbiolog har man därigenom di
rekt tillgång till artobservationer från 
Sveriges alla större databaser, i standar
diserat, tvättat och taxonomiskt säkrat 
format. Det handlar nu om 72 miljo
ner observationer av 44 000 arter som 
i Analysportalen kan filtreras utifrån 
ekologi, livshistorieegenskaper, taxo
nomi, geografi, tidsperiod, geografisk 
precision och kombineras med t.ex. 
GISskikt med miljö och klimatdata, 
och presenteras och laddas ned i olika 
former. Konsortiet har även utvecklat 

några speciella applikationer, bl.a. för 
plankton.

Allt fler forskare nyttjar denna data
guldgruva för storskaliga eller special
designade modelleringar och analyser. 
Därtill har samtliga länsstyrelser, ett par 
statliga verk och 90 kommuner direkt 
tillgång till dataflödet i sina handlägg
ningssystem. 

SLW går nu in i en nya era. Under 
de kommande tre åren ska SLW smälta 
samman sin infrastruktur med den som 
utvecklats av Atlas of Living Australia 
(ALA) och som företräds av konsortiet 
Biodiversity Atlas Sweden (BAS) un
der ledning av Naturhistoriska Riks
museet. Initialt blir det två parallella 
konsortier men den uttalade mening
en från alla inblandade parter är att 
det om tre år ska vara ett samlat kon
sortium. Därför är kommer konsorti
erna att ha en och samma opartiska 
styrgrupp redan från start, och senast 
den 15 augusti 2018 ska presenteras en 
långsiktig strategisk plan för den sam
lade infrastrukturen.

För Svenska LifeWatch:s del innebar 
ansökan att Vetenskapsrådet beviljade 
medel för fortsatt drift och utveckling 
av en svensk infrastruktur för biodiver
sitetsforskning. Bakom ansökan står ett 
konsortium som omfattar SLU, Gö
teborgs universitet, Umeå universitet 
och SMHI. Vid SLU är flera institu
tioner och projekt delaktiga, däribland 
ArtDatabanken, WRAM, Riksskogs
taxeringen och Institutionen för akva
tiska resurser. 

Svenska LifeWatch
• Svenska LifeWatch är en infra-
struktur för biodiversitetsforskning 
som skördar, standardiserar och 
tillgängliggör över 70 miljoner artob-
servationer från 15 olika databaser. 
Data är fritt tillgängliga för forskare, 
naturvårdare och andra genom olika 
webbtjänster. Analysportalen för bio-
diversitetsdata erbjuder en samlad 
ingång till alla data och verktyg för 
visualisering och analyser.

• Svenska LifeWatch är en del av 
ett europeiskt initiativ och Veten-
skapsrådet gav år 2010 i uppdrag 
till SLU att leda uppbyggnaden av 
en svensk forskningsinfrastruktur 
för biodiversitetsdata med målet att 
bidra till att svensk biodiversitets-
forskning blir världsledande.

Validering 
– ett viktigt led i att kunna kvalitetssäkra fynd i Artportalen

en praktiska valideringen i Artportalen då 
utvalda fynd granskas i efterhand av utsed
da experter, kallas expertvalidering. I första 
hand bedöms taxontillhörighet och geogra
fisk position, men även övrig information 
om fynden ingår i valideringen om dessa har 

betydelse. Valideringsprocessen resulterar i att fyndet 
får en valideringsstatus (symbol) i Artportalen.

Under 2017 fastställde ArtDatabanken grundprin
ciper för validering. De finns tillgängliga via Artpor
talens hjälpsidor tillsammans med instruktioner för 
validerare. Internt har ArtDatabanken under året delat 
upp bl.a. valideringsansvaret inom olika organism
grupper och satt mål för det interna valideringsarbe
tet. Det löpande arbetet med support för validerings
arbetet är också viktigt för en fungerande verksamhet. 

ArtDatabanken har också drivit arbetet kring upp
byggande av en valideringsorganisation, framförallt 
de nationella valideringsgrupperna (NVG), som har 
en central roll i valideringsarbetet. Grupperna utser 
och samordnar validerare inom en viss organism
grupp, utvecklar upplägget i landet, fördelar ansvaret, 
engagerar och ser till att en bra valideringskultur rå
der. I NVG finns representanter från ArtDatabanken, 

ideella föreningar, expertkommittéer, muséer m.fl. 
beroende på behovet.

– Det som är riktigt roligt är att de nationella vali
deringsgrupperna har tagit form och blivit aktiva, 
säger Pavel Bína som är koordinator för validerings
arbetet.

Störst aktivitet har skett inom kärlväxter där NVG 
bildats och cirka 40 nya validerare har fått valide
ringsroller. Men även arbetet med steklar och troll
sländor har kommit långt med nya NVG:er och vali
derare. För fåglar organiseras valideringsarbetet sedan 
många år tillbaka via de 29 Regionala rapporterings
kommittéerna (Rrk) med drygt 200 medlemmar, 
som validerar fynd på regionalnivå, och en Raritets
kommitté (Rk), som validerar fynd på nationell nivå. 

– Även inom fågelvalidering ökade antalet valide
rare under 2017 och det totala antalet validerare i slu
tet av året var 341, en ökning om nästan 30 % jämfört 
med föregående år, säger Pavel Bína.

Många är inblandade i valideringen. Förutom Art
Databanken är det SOF BirdLife, Svenska Botaniska 
Föreningen, Sveriges Entomologiska Förening och 
Sveriges Mykologiska Förening, men även myndig
heter, muséer och enskilda experter.

Swedish LifeWatch asset report 
2010–2016

2010–2016

Swedish LifeWatch – a national 
e-infrastructure for biodiversity data

2010–2016
Summary Report 

Swedish LifeWatch – a national 
e-infrastructure for biodiversity data

Svenska Life Watch:s rapport för de 
första sju åren.

D
Pavel Bína

Illustration: Anna-Maria Wremp.
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Dagens natur 
– ett nytt artikelflöde från ArtDatabanken med   
analyser och nyheter om biologisk mångfald,  

arter och naturvård.

ed journalistiskt bearbetade nyheter och 
analyser har vi skapat en ny kanal för 
ämnen som biologisk mångfald, arter 
och svensk naturvård. Det handlar om 
allt det arbete som görs och som utförs 
av alla aktörer i Sverige – inklusive oss 

på ArtDatabanken SLU.
– Vi vill förstärka vår dialog med omvärlden ge

nom att sprida kunskap och nyheter om arter och 
biologisk mångfald, menar kommunikatör Cecilia 
Nordström som tillsammans med Johan Nilsson och 
Tomas Carlberg är initiativtagarna till Dagens natur.

Första artikeln såg dagens ljus 12 december. Resten 
av året kom det 8 artiklar. Vi kommer normalt att 
publicera två, tre artiklar i veckan, och man hittar 
artikelflödet Dagens natur på ArtDatabankens webb
plats och på Artportalens startsida.

I en förlängning är tanken att förbättra kvalitén 
och öka antalet observationer som rapporteras i Art

portalen genom att öka kunskapen hos användare.
– Vi vill också förbättra kommunikationen med 

Artportalens rapportörer, dvs. alla ni som rapporterar 
in observationer av arter. Genom att lyfta exempel 
kan vi visa hur rapporteringen i Artportalen har stor 
betydelse för svensk miljöövervakning, och att den är 
ett viktigt underlag för att utvärdera hur Sverige når 
uppsatta miljömål.

Ansvarig redaktör för Dagens natur är Tomas Carl
berg, som man gärna kan kontakta om man har ny
hetstips.

– Vi har fått en mycket bra respons från läsarna och 
antalet besök på webbplatsen har ökat rejält. Det är 
också kul att andra nyhetsmedier ofta snappar upp 
våra nyheter, säger Tomas Carlberg.

Kan vi dessutom öka antalet rapporter om okän
da organismer och geografiska områden så är det en 
bonus som skulle vara värdefull för svensk naturvård.

Nordiskbaltisk workshop
ArtDatabanken arrangerade en nord
iskbaltisk workshop 25 oktober 2016 
om synkronisering av ländernas in
ternationella taxo nomiska databaser. 
Mötet var lyckat och resulterade i ett 
par konkreta slutsatser. Alla nordiska 
länder var representerade. Från Sverige 
kom ArtDatabanken och Riksmuseet. 
Dessutom kom företrädare från GBIF 
och Catalogue of Life. De båda senare 
påbörjade 2017 en sammanslagning av 
sina nuvarande taxonomiska ryggrader.

Workshopen var en del i det NeIC 
finansierade projektet NordicBaltic 
Collaboration on eInfra structures for 
Biodiversity Informatics, där ArtData
banken och Göteborgs universitet del
tar från Sverige.

Användbara ITsystem för 
 digital kunskapsförmedling
Med målet att effektivisera och öka 
användbarheten för all artinformation 
som publiceras beslutades under året 
att ta fram en webbaserad tjänstepor
tal för ArtDatabankens tjänster och 
funktioner. Den första versionen som 
börjar byggas under 2018 kommer 
ersätta dagens Artfakta helt, innehålla 
dyn taxa funktionalitet, Artnyckeln samt 
funktionalitet för rapportering till Art
portalen m.m. 

Tjänsten är resultatet av flera års 
förberedelser för att knyta ihop och få 

utväxling av ArtDatabankens alla sys
tem och verktyg. Målet är att ArtDa
tabankens ITsystem har en ändamål
senlig arkitektur och design, fokuserar 
på användbarhet och är anpassade för 
en modern teknik. Arbetet handlar om 
infrastruktur, teknisk utveckling och 
växande behov. Det blir en modulbase
rad skalbar systemplattform baserad på 
Angular och .NET Core. ArtDataban
ken arbetar till stor del med produkter 
baserade på öppen källkod som också 
ligger tillgänglig, för ökad transparens.

För att våra användare lättare ska hit
ta rätt och förstå ArtDatabanken och 
våra tjänster har vi arbetat med att 
skapa en tydligare struktur vad gäller 
namn, produkter och avsändare. Det 
gör att vi får en gemensam bild internt 
och kan hantera våra olika namn och 
skapa igenkänning.

Bildhantering
Ett kommersiellt bildhanteringssystem, 
Digital Asset Management (DAM) har 
köpts in och under året anpassats för 
att hantera de enorma antalet bilder 
som produceras i samband med vår 
artinformation. Systemet är nu i drift 
och kommer avsevärt att underlätta 
publicering – både digi talt och i tryckt 
form – samt stödja produktionsproces
sen. Systemet har bl.a. funktioner för 
att kategorisera innehåll och vi har 
anpassat systemet så att sådan informa

Äntligen – en ny humla i Sverige!

Under sommaren kunde en ny 
humleart införlivas med den svens-
ka faunan. Den nya arten, Bombus 
semenoviellus, var väntad. Den har 
under senare tid utvidgat sin tidigare 
utbredning från Ryssland västerut till 
västra Tyskland, och den har till och 
med påträffats nära Oslo i Norge. 
Arten har nu också rapporterats från 
Öland med övertygande dokumenta-
tion på Artportalen. Den föreslås få 
det svenska namnet vitnoshumla. 

Foto: Krister Hall

tion och annan metadata exporteras ut 
och blir  läsbar för våra andra system. 
DAMprogrammet finns i två versio
ner på SLU – kommunikationsavdel
ningen har anskaffat en version med 
molnlösning och ArtDatabanken har 
en version för lokal installation och 
lagring på SLU:s servrar.

Effektiv styrning
ArtDatabanken har beslutat att infö
ra en styrmodell som heter Pm3 i ett 
led att skapa en god samverkan mellan 
verksamhet och ITsystem. Det under
lättar och ger svar på frågorna:  Vad ska 
styras, vad prioriteras, vem beslutar, hur 
styr vi? Det skapar också ökad effek
tivitet och transparens för kostnader. 
Modellen blir ytterligare en del i en 
redan nu förbättrad kravprocess, då vi 
under året införde en gemensam syn 
för kravställan för olika faser av system
utveckling. Tanken är också att vi ska 
minska antalet förvaltningsobjekt för 
att få bättre planering och samordning 
av färre medarbetare. Med viss anpass
ning införs Pm3:s principer succesivt 
under två år från och med 2018, och 
ska utgöra basen för ArtDatabankens 
styrning av förvaltnings och utveck
lingsarbetet av ITsystem. Styrmodel
len Pm3 används idag också av bl.a. 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna, 
varför det också finns potential i en 
förbättrad extern samverkan.

Cecilia Nordström & Tomas Carlberg

MEtt exempel från Dagens natur. Artikelflödet hittar man på 
ArtDatabankens webbplats och på Artportalens startsida.
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Konferensen Flora och 
 faunavård
Flora och faunavård 2017 hade rubri
ken Många syns inte men finns ändå! 
En konferens om kunskap om arter – 
kända och okända. Konferensen hand
lade om kartläggningen av den biolo
giska mångfalden, vad vi vet idag och 
varför det är viktigt att studera okända 
arter. Deltagarna fick höra forskare från 
Svenska artprojektet som beskriver och 
klassificerar arter, om Norges artpro
jekt samt naturvårdare som berättar om 
hur vi kan använda Artfakta i naturvår
den. Miljöminister Karolina Skog re
dogjorde för regeringens arbete med 
att skydda och tillgängliggöra natur.

Konferensen fick lovord och betyget 
4,4 av fem möjliga.

Naturvårdspriset till entusiast 
med spindelnät
ArtDatabankens Naturvårdspris 2017 
gick till Kajsa Mellbrand som har lyft 
intresset för spindlar. En folkbildande 
gärning som också har bidragit till att 

ner. Antalet prenumeranter ligger om
kring 1 600. Tidskriftens nya, grafiska 
form blev uppskattad. Under hösten 
genomfördes en lyckad värvningskam
panj där nya prenumeranter erbjöds ett 
fint färgfotografi. Vi har också ökat vår 
närvaro på Facebook.

Bildtext: Kajsa Mellbrand mottog ArtDatabankens Naturvårdspris på Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala 
den 20 april. FOTO:

På Flora- och faunavårdskonferensen fick miljöminister Karolina Skog en göktyteholk av Lena Sundin Råd-
ström. Hon fick även stå till svars för sin politik genom utfrågaren Hjalmar Croneborg.  
Foto: Mikael Wallerstedt.

Årets naturvårdspristagare: Biologen Kajsa Mellbrand som har lyft intresset för spindlar. För Kajsa är inga frågor för dumma. Foto: Mikael Wallerstedt.

Naturvårdspriset: 2016 förnyades priset och den fantasiegggande statyetten i miljökristall – Radicula – togs fram i samarbete Erika Krisoffersson Bredberg 
och Ammy Olofsson som arbetar med ekologisk glastillverkning. Foto: Johan Södercrantz.

förbättra könskvoten bland skaran av 
småkrypsentusiaster.

Motivering löd: För ett imponeran
de, öppet och välkomnande nätverks
byggande och spridande av spindel
kunskap. Genom entusiasm, genuint 
intresse och värme lockar Kajsa Mell
brand såväl nyfikna, artkunniga som 
spindelfobiker att lära sig mer om 
spindlarnas fantastiska liv, beteenden 
och artrikedom. Genom Spindelnä
tet och sitt inkluderande sätt har hon 
starkt bidragit till att locka nya grupper 
av småkrypsentusiaster. Kajsa berättar 
outtröttligt allt om spindlar och dess 
leverne och får nyfikenheten att växa 
till en större kunskap och respekt för 
vår natur.

Tidskriften Fauna och flora 
Fauna och Flora är en  populärbiologisk 
tidskrift som i fyra nummer per år pu
blicerar artiklar om Sveriges djur och 
växtvärld. Den innehåller en blandning 
av reportage, nyheter, forskningsresul
tat, artporträtt, krönikor och recensio

 ”Vilket fantastiskt lyckat event som årets Flora 
och Faunavårdskonferens blev! Tack för att jag blev 

inbjuden och fick vara en del av årets viktigaste 
 naturvårdsmöte i Sverige.”

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 112:1, 2017

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 112:2, 2017

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 112:3, 2017

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 112:4, 2017

Svenska Linnésällskapets 100-årsmedalj delades ut 
till Mattias Forshage en insektsforskare med 
öga för detaljer. Foto: Mikael Wallerstedt.
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Miljöcertifierade så klart!
ArtDatabanken är miljöcertifierade 
enligt standarden ISO 14001:2015 och 
bedriver ett aktivt arbete som får goda 
betyg vid externrevision av certifikatet. 
Flertalet av våra miljömål har under 
året uppnåtts vilket har lett till många 
miljöförbättringar och en ökad medve
tenhet ur miljöhänsyn i vårt dagliga ar
bete. De miljömål som inte uppnåddes 
i sin helhet har ändå resulterat i miljö
förbättringar. Genom miljölednings
systemets  doku mentation har rutiner 
för våra positiva miljö aspekter kunnat 
fastställas. Årets externrevision för certi
fikatet resulterade i en mindre avvikelse 
och tre förbättringsförslag, varav endast 
ett förbättringsförslag rörde ArtData
banken. En åtgärdsplan för hantering 
av avvikelsen och förbättringsförslagen 
upprättades och verkställdes kort efter 
revisionen.

Organisation och styrning
ArtDatabanken är organiserad i sex 
program (Arter, IT, Kommunikation, 
Naturvård, Taxonomi och Verksam

hetsstöd). ArtDatabankens lednings
grupp består av Lena Sundin Råd
ström, chef; Ulf Gärdenfors, ställföre
trädande chef, programchef Taxono
mi; Liselott Sjödin Skarp, programchef 
Arter; Lena Tranvik, programchef 
Naturvård; Katrin Stensparre Norén, 
programchef IT; Susanne Lundmark, 
programchef Kommunikation; Åsa 
Hjelm, programchef  Verksamhetsstöd. 

Ledningsrådet är det nya namnet 
för ArtDatabankens tidigare styrgrupp. 
Det nya namnet visar mer gruppens

syfte ”att ge råd till ArtDatabankens 
chef att utveckla verksamheten vid 
ArtDatabanken”. Se bild på ledamö
terna på nästa sida. 

Svenska artprojektets styrgrupp är 
ett forum för övergripande diskus
sioner och beslut. Ledamöter: Stefan 
Ekman, Evolutionsmuseet, Uppsala 
universitet; Ulf Gärdenfors, ArtData
banken, SLU (ordförande); Kjell Arne 
Johanson, Naturhistoriska riksmuse
et; Sandra Jönsson Bäckman, WWF; 
Ellen Larsson, Göteborgs universitet; 
Liselott Sjödin Skarp, ArtDatabanken, 

bistå ledningsgruppen i arbete och vara 
ett komplement till samverkansgrup
pen som med fackliga representanter 
och skyddsombud tar upp arbetsmiljö
frågor på ett högre plan.

Personal
ArtDatabanken hade vid årets slut 
knappt 74 helårsarbetskrafter. Trots att 
10 personer slutade under året är det 
en ökning sedan tidigare år vilket kan 
ses i diagrammet. I början av året till
trädde Åsa Hjelm som programchef 
för program Verksamhetsstöd. Hon 
har tidigare arbetat inom Apoteket AB 
och Svenska kyrkan. Verksamhetsstöd 
utökades även med en projektekonom 
under året. 

Program naturvård är det program 
som växer mest och sex nya postdocs 
har anställts under året. Programmet 
har även anställt en marinbiolog/akva
tisk ekolog samt en ekolog som för
stärker arbetet med naturvårdsfrågor 
kring odlingslandskapets naturtyper. 
Program Arter har utökats med två 
mykologer och program IT har ut
ökats med två nya systemarkitekter/
utvecklare. En konsult har under året 
hjälpt oss med införandet av PM3.

Varje år besöker ArtDatabanken ett 
nytt område i det svenska landskapet. 
Med hjälp av vår egen personal och lo

kala guider upplever vi artrika miljöer 
och tar del av aktuell praktisk natur
vård. I år tog vi oss till Dalarna.

Nätverk av externa experter
Vi upprätthåller en nära kontakt med 
våra nätverk av externa experter runt 
om i landet, vilka är helt oundgängliga 
för den kunskapssammanställning som 
hela tiden sker vid ArtDatabanken. Det 
gäller inom alla våra uppdrag och inte 
minst de expertkommittéer som arbe
tar med rödlistning och artfakta.  I den 
kommande rödlistan medverkar över 
300 personer, och många hundratals 
engagerade personer övervakar regel
bundet rödlistade arter i flora respek
tive faunaväkteriet. För att inte tala om 
alla tusentals som rapporterar till Art, 
träd och musselportalen.

Vi har flyttat!
ArtDatabanken har flyttat in på cam
pus Ultuna! Den 9 november kl 1316 
firade vi de nya lokalerna med Öppet 
hus på ArtDatabanken. Inbjudan rik
tade sig främst till SLUanställda och 
våra grannar. De över 200 besökarna 
fick se våra nya fina lokaler, träffa våra 
artexperter och naturtypsansvariga, 
titta på okända skönheter från mos
sornas och svamparnas värld, tävla, se 
avancerad fototeknik för detaljerade 

ArtDatabankens ledningsråd (från vänster) Ulf Gärdenfors, adjungerad, ArtDatabanken • Jan Terstad, 
Naturskyddsföreningen • Magnus Kindbom, LRF skogsägarna • Anna Jöborn, Havs- och vatten-
myndigheten • Pernilla Christensen, SLU (Vice ordförande) • Åsa Berggren, SLU • Mark Marissink, NV 
- Enheten för natur och biologisk mångfald (Ordförande) • Lena Sundin Rådström, adjungerad, ArtDa-
tabanken • Per Ericson, Naturhistoriska riksmuseet • Sven Hunhammar, Trafikverket • Einar Hjorthol, 
Artsdatabanken (infälld).

Mer om oss på ArtDatabanken

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2005  2006   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ArtDatabanken helårsarbetskra�er 

År

51 % 
MÄN

49 % 
KVINNOR

Anställda anställda idag: 85 personerÖkningen av helårsarbetskrafter under åren 
2005 till 2009 kan hänföras till uppbyggnad av 
verksamheten inom Svenska artprojektet samt 
överenskommelsen med Naturvårdsverket om 
uppdrag till ArtDatabanken. Därefter små för-
ändringar till 2015 då antalet postdocs ökade 
och har fortsatt att öka fram till 2017 samtidigt 
som det skett en ökning av anställda inom 
Fortlöpande mijöanalys, Foma.

SLU; Ingrid Salvesen, norska Artspro
sjektet, Artsdatabanken (suppl. vakant); 
Thomas Strid, Huddinge kommun; 
Rikard Sundin (adjungerad), ArtData
banken, SLU (sekreterare).

Medarbetarskap
Arbetet med vår kultur fortsätter och 
medarbetaransvaret kommer att fast
ställas i den arbetsordning som är 
under framtagande. Under våren var 
det personaldag med föreläsaren Kjell 
Dahlin. Ett av hans motton är att ”Det 
finns inga bra dagar eller dåliga dagar, 
det finns bara dagar och det är upp till 
dig om denna dag skall bli en bra eller 
dålig dag”.

Senare under året hade HRkonsul
ten Camilla Ländin som en workshop 
om härskartekniker för att bli med
veten, synliggöra, och förebygga dem. 
Deltagarna fick lära sig att alla använder 
härskartekniker, en del medvetet, men 
de flesta använder dem omedvetet.

En arbetsgrupp för social arbetsmil
jö har inrättas med representanter från 
alla program i syfte att operativt kunna 

Årets personalresa gick till Dalarna. Med hjälp av 
vår egen personal och lokala guider upplever 
vi artrika miljöer och tar del av aktuell praktisk 
naturvård. Foto: Johan Samuelsson.

Nominerad till Årets miljöhjälte. Kärlek till humlor 
gav nominering till WWF:s Årets miljöhjälte. 
ArtDatabankens tidigare medarbetare Björn 
Cederberg nominerades till Världs natur fonden 
WWFs utmärkelse Årets miljöhjälte. Björn har 
som pensionär fortsatt att sprida kunskap bland 
annat om svenska vildbin och har en speciell 
kärlek till humlor. Foto: Johan Samuelsson.

ArtDatabankens förra chef Johan 
 Bodegård dog 2017 efter ett 
snabbt sjukdomsförlopp. Han 
arbetade in i det sista på NRM 
och tidigare på Naturvårdsverket 
och Miljödepartementet. Han var 
med och förhandlade fram kon-
ventionen om biologisk mång-
fald på 90-talet och har under 
alla år bistått regeringen vid oli-
ka internationella förhandlingar. 
Hans för tidiga bortgång är en 
förlust för Naturvårdssverige.

ArtDatabanken helårsarbetskrafter 2005–2017
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artbeskrivningar samt lyssna på spän
nande föredrag och demonstrationer 
av digitala verktyg. De fick också lära 
dig mer om den svenska rödlistan, pro
va våra digitala verktyg och ta del av 
vår forskning och bli bjudna på kaffe.

Ekonomi
Intäkter under 2017 uppgår till 137,5 
msek. ArtDatabanken erhåller medel 
för regeringens uppdrag att genom
föra Svenska artprojektet (70 msek), 
basanslag från SLU för fortlöpande 
miljöanalys (15,5 msek), uppdrag från 
myndigheter främst NV och HaV (21 
msek) samt övriga intäkter (0,8 msek). 

För forskningsverksamhet erhålls 
medel från VR samt statsanslag för att 
genomföra Svenska LifeWatch (7,0 
msek), övriga statsanslag till forskning 
(5,1 msek) samt därutöver ett antal bi
dragskontrakt från VR, Formas m.fl. 
bidragsgivare (18,1 msek).
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ArtDatabankens intäkter 2017

Anslag
  Transferering 33,9
  Svenska artprojektet 36,1
  Basanslag 16,0
  Forskningsanslag 11,0

Uppdragsintäkter
  Övriga uppdrag 0,7
  Havs- och vatten- 

myndigheten 5,1
  Naturvårdsverket 15,2

Bidragsintäkter 
  Övriga bidrag 1,6
  Vetenskapsrådet 1,3
  Formas 6,0
  Naturvårdsverket 9,8

Övriga intäkter 
  Övriga intäkter 0,8

ArtDatabankens intäkter 2017

= 137,5 MSEK

97 MSEK

21 MSEK

0,8 MSEK

18,7 MSEK

Öppet hus. I februari flyttade ArtDatabankens in i nya fina lokaler på Campus Ultuna. De många be-
sökarna på Öppet hus hade mycket att titta på. Foto: Johan Samuelsson.
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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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