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I naturen bor livet

I want you to panic. Our house is on fire.  
Greta har absolut rätt. Enligt Intergovernmental Panel on Climate Change har 
vi mindre än 12 år på oss att göra våra misstag “ogjorda”. Vi måste därför 

tillsammans satsa helhjärtat för att frågor som klimatförändringar och förlust 
av biologisk mångfald ska genomsyra alla skikt i samhället.

 
För att nå de uppsatta målen behöver vi inse att våtmarker är våra 
 vatten reningsverk. Skogar är våra luftrenare, många insekter är de 

 pollina törer som krävs för att vi ska få mat på bordet.

ArtDatabankens vision om en rik och känd natur känns i ljuset av detta 
viktigare än någonsin. Vi arbetar varje dag för att ord ska bli till handling och  

i vår verksamhetsberättelse kan du läsa mer om vad det är.

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.
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ArtDatabanken arbetar för en rik och känd natur. 
Det gör vi bl.a genom att bygga upp strukturer för 
övervakning, datainsamling och analys av tillståndet 
för biologisk mångfald i Sverige, i samverkan med 
myndigheter, föreningar och organisationer både na-
tionellt och internationellt.

Under 2018 har vi fortsatt att utveckla och moder-
nisera IT infrastrukturen. Mycket av arbetet har inte 
varit synligt utåt utan har i mångt och  mycket hand-
lat om att förbättra gamla och bygga nya data baser. 
Det har också handlat om att undersöka,  planera och 
bygga efterfrågad funktionalitet från våra användare. 
Inrapporteringsmöjligheten för invasiva främmande 
arter och lanseringen av API:er är delar av det synliga 
arbetet som gjorts under året. 

År 2019 är det år då mycket av ”källararbetet” ska 
synliggöras. Året har startat bra genom släppet av den 
sedan länge efterfrågade checklistan och det blir spän-
nande att se responsen från våra användare. Progno-
sen är en substantiell ökning av  inrapporterade fynd, 
men nu också med noll-fynd från olika artgrupper 
till Artportalen. 

Förutom det digitala bygget, fylls ArtDatabankens 
databaser kontinuerligt med ny artinformation riktad 
till både naturvård och artbestämning. Det är  också 
ett stort arbete att uppdatera befintlig artinforma-
tion och digitalisera alla Nationalnyckelvolymer. Nu 
finns alla texter och nycklar för 13 av 17 volymer 
tillgängliga digitalt. Utöver detta har våra art- och 
naturtypsexperter 2018 gjort ett stort arbete med art- 
och naturtypsbedömningar, där slutprodukten är oli-
ka naturvårdsverktyg till samhället. Arbetet omfattar 
bl.a. bedömning av arter i EU direktiven, främmande 
arter, värdarter och rödlistade arter. 

ArtDatabankens forskning fick mycket bra betyg 
vid SLUs senaste utvärdering av forskningens kva-
litet och nytta. Forskargruppen anses världsledande 
inom skogliga analyser och modellering, bl.a. genom 
att användandet av metoderna medborgarforskning 
och framskrivning av skogsekosystemtjänster. Det är 
också glädjande att vår forskning direkt har bidragit 
till länsstyrelsernas arbete med grön infrastruktur. 

Vi har analyserat det ekonomiska bidraget från ide-
ella krafter till svensk miljöövervakning för arter. Slut-
satsen är att medborgarnas insats är ovärderlig. Ana-
lysen visar att när staten bidrar med 11,3 mkr till Art-
Databankens medborgarverksamhet, så motfinansie-
rar de ideella arbetskrafterna med hela 260 mkr. När 
ArtDatabanken använder en krona så mot finansierar 
de ideella krafterna med 23 kr! Tillsammans levererar 
vi kostnadseffektiv artkunskap till samhället. Det här 
är samverkan i ordets rätta  betydelse – att 1+1 blir 3.

Läs mer om vad vi tillsammans åstadkommit under 
2018 i vår verksamhetsberättelse.

Lena Sundin Rådström, chef ArtDatabanken

1+1 blir 3 
– samverkan skapar kostnadseffektiv 

artkunskap till samhället
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BILD? Artur Larsson Diskuterade na
turvård på ett seminarium som Natur
skyddsföreningen ordnade i Visby under 
Almedalenveckan.

Skog

Vet inte något om arbetet med skydds
klassade data. Kolla med Lena T.
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Naturvård och landskap
Landskapsperspektivet har fått ökat 
fokus. Hur kan arbetet med grön in-
frastruktur organiseras och hur kan 
kunskap om arters spridning och kon-
nektivitet vägas in. ArtDatabanken tog 
fram en rapport med vägledning om 
när och hur spridning och konnek-
tivitet bör vägas in i analyser av grön 
infrastruktur.

ArtDatabanken medverkade så klart 
också på Naturvårdsverkets konferens: 
Grön infrastruktur för alla: Från ord till 
handling. Där lyftes de mellanliggan-
de miljöernas betydelse för helheten, 
forskningens rön om landskapsekologi 
och hur åtgärder kan genomföras. 

Infrastrukturens biotoper
En nyckelfråga är hur man får alla be-
rörda samhällsaktörer att engagera sig 
i arbetet med bevarandet av hotade 
arter. ArtDatabanken har sedan 2009 
arbetat aktivt och tvärsektoriellt för att 
främja naturvård och artbevarande i de 
många nya typer av gräsmarksbiotoper 
som finns i dagens landskap, till exem-
pel vägkanter, kraftledningsgator, flyg-
platser och golfbanor. En del av dessa 
biotoper utgör redan idag lämpliga 
livsmiljöer för hotade och sällsynta ar-
ter, medan andra med rätt typ av skötsel 
skulle kunna utvecklas till gräsmarker 
med höga biologiska värden. ArtData-
banken driver tillsammans med Jord-
bruksverket en samverkansgrupp för 
infrastrukturens gräsmarker. Arbetet 

ArtDatabanken 
Rapporterar  19l

Arters spridning i en grön infrastruktur
‒ kunskapsöversikt och vägledning för analyser

Håkan Berglund, Sebastian Sundberg, Wenche Eide 

ArtDatabanken rapporterar Rapporten innehåller fem 
kapitel som tillsammans ska bidra med vetenskap
ligt faktaunder lag och vägledning i olika frågor om 
arters spridning och spridningsmöjligheter – eller 
konnektivitet som det också kallas.

Engagerade samhällsaktörer under en kraftledningsgata – en av många nya gräsmarksbio
toper. Foto: Sofia Blank

Sandstäpp Sandnejlika som växer vid Vitemölla 
strandbackar i östra Skåne, som är ett fint sand
stäppområde. Orsaken till försämringarna är 
främst igenväxning på grund av för lite slitage. 
Foto: Anders Jakobsson 

har nu tagit fart på allvar och flera av 
de berörda myndigheterna och organi-
sationerna frågar idag  vilka ÅGP-arter 
de ska arbeta med i sitt miljöarbete. 
Det är uppenbart att åtgärdsprogram-
mens innehåll med problembeskriv-
ningar och konkreta åtgärdsförslag gör 
det lätt att göra rätt. Till detta kommer 
möjligheterna till aktivt och konkret 
stöd från alla duktiga och engagerade 
ÅGP-handläggare på länsstyrelserna.

Bättre koll på naturtyper
Genom den biogeografiska uppfölj-
ningen har vi under året fått in nya data 
på sandstäpp, fukthedar och löv ängar. I 
samband med EU-rapporteringen av 
tillståndet för Sveriges naturtyper har 
vi även tagit fram underlag om före-
komst och areal av slåtterängar och 
kustdyner – de senare genom flygbild-
stolkning av hela den svenska kusten. 

Sandstäpp är nu den bäst kända na-
turtypen i Sverige och samtliga kända 
områden har besökts i fält och karte-
rats noggrant. Inventeringen tyder på 
att statusen för sandstäpp långsamt för-
sämras även om det fortfarande finns 
ett antal fina områden kvar. Orsaken 
till försämringarna är främst igenväx-
ning på grund av för lite slitage. Lö-
vängarna är i ännu sämre skick, i första 
hand beroende på att få lövängar längre 
sköts på traditionellt sätt men också på 
grund av almsjuka och  askskottsjuka 
som dödar de hamlade träden.

Sandstäpp är nu den bäst 
 kända naturtypen i Sverige och 

samtliga kända områden har be
sökts i fält och karterats noggrant. 
Inventeringen tyder på att statusen 
för sandstäpp långsamt försämras 
även om det fortfarande finns ett 
antal fina områden kvar.
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Miljöanalys för naturvård och prioritering
medverkade med ett föredrag med 
rubriken: Vet vi hur det går för den 
biologiska mångfalden och varför?

Sveriges mest omfattande 
översyn av tillståndet i naturen
2019 är det återigen dags att rapportera 
till EU enligt artikel 17 och 12 i art- 
och habitatdirektivet respektive fågel-
direktivet. Det görs vart sjätte år. Art-
Databanken har under året på uppdrag 
av Naturvårdsverket förberett EU-rap-
porteringen genom att utifrån all till-
gänglig data analysera och  bedöma till-
ståndet för arterna och natur typerna i 
direktiven. 

En oumbärlig del av detta är de art-
ob servationer som rapporteras in i 
webbapplikationen Artportalen. Det 
görs till stor del genom ideella initia-
tiv och medborgarforskning men ock-
så genom att Artportalen används som 
lagringsplats för data från stora invente-
ringar av organisationer och myndig-
heter. 

Under våren 2019 rapporterar Natur-
vårdsverket enligt art- och habitat-
direktivet till EU och  ArtDatabanken 
planerar att göra en publikation om 
resultaten följande höst. 

PAF – för prioritering av 
 naturvårdsåtgärder
ArtDatabanken har hjälpt Naturvårds-
verket och Havs- och vattenmyndig-
heten med att definiera brister och 
priori terade åtgärder inom landets 
 Natura 2000-nätverk både på land och 
i vatten (Prioritised action frame works, 
PAFs, for Natura 2000). I  arbetet in-
gick att skatta vilka resurser som krävs 
och vad nödvändiga naturvårdsåtgär-
der som rör arter och naturtyper i 
EU-direktiven skulle kosta.

Resultatet används sedan i förhand-
lingar om hur EU:s fonder ska använ-
das framöver. För Sveriges del kom-
mer underlaget förmodligen även att 
användas i en kommande nationell 
skötse lstrategi för skyddad natur.

ArtDatabanken arbetar för en rik och 
känd natur. Det gör vi genom att byg-
ga upp strukturer för övervakning, 
datainsamling och analys av tillståndet 
för biologisk mångfald i Sverige, i sam-
verkan med myndigheter, föreningar 
och organisationer både nationellt och 
internationellt. SLU har ett samhälls-
uppdrag som är unikt bland Sveriges 
universitet och högskolor. Utöver ut-
bildning och forskning har SLU reger-
ingens uppdrag att bedriva fortlöpande 
miljöanalys. ArtDatabanken är en av de 
större aktörerna inom SLUs program 
för biologisk mångfald som vi också 
koordinerar.

Miljöövervakning och miljömål
Som vanligt deltog vi på Miljöövervak-
ningsdagarna 26–27 september samt 
Miljö målsdagarna 14–15 maj med fo-
kus på biologisk mångfald där det var 
extra tydligt att frågor om biologisk 
mångfald övergår till diskussion om 
klimat, på gott och ont.  ArtDatabanken 

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

Forskning och miljöanalys hand i hand

Intäkter per redovisningsområden 
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Våtmark i skog
En seminariedag ordnades på Ultuna 
campus inom EU Life projektet "GRIP 
on LIFE" där olika förvaltningsstra-
tegier i skog testas avseende inverkan 
på hydrologi och vattenkvalitet. SLU 
kommer att tillämpa ett brett spektrum 
av fälthydrologiska mätningar för att 
studera våtmarksrestaurering som ett 
verktyg för att öka skogslandskapets re-
siliens mot hydrologiska extremer.

Arbete med remisser
Det kommer löpande in remisser och 
önskemål om yttranden till ArtData-
banken. Under 2018 yttrade vi oss i 
ca sju ärenden, bland annat Havs- och 
vattenmyndighetens förslag till havs-
planer där vi bland annat önskade att 
fler områden med särskild hänsyn till 
höga naturvärden borde utpekas. Vi 
granskade också miljökonsekvens be-
skrivningen för Baltic Pipe Line och 
påpekade risk en för negativ effekt på 
marina naturtyper. Vi uttryckte stöd för 
Jordbruksverkets plan för odlingsland-
skapets biologiska mångfald, framför 
allt de konkreta målen att bevara och 
utöka arealen slåtter- och betesmark 
genom ökade ersättningar till restaure-

Rapporteringen till EU 
enligt artikel 17 och 12  

– Sveriges mest omfattan
de översyn av tillståndet i 
 naturen.

Eddie Von Wachenfeldt talar under seminariet om GRIP on Life i Upsala. Foto: Erik Törnblom

ring och skötsel, och vi gav synpunk-
ter på Naturvårdsverkets remiss om 
genomförande av Ramsarkonventio-
nen och arbetet med våtmarker. Art-
Databanken yttrade sig också i två mer 
småskaliga ärenden, ett om Årike Fyris 
i Uppsala och ett om betydelsen av 
en enskild skogsfastighets naturvärden 
och betydelse ur naturvårdssynpunkt i 
ett regionalt perspektiv. 



98

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 18A 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 18

Arter och naturvård
täcka förekomsten och hindra sprid-
ningen av invasiva främmande arter. 
ArtDatabanken har därför, i samarbete 
med Naturvårdsverket och HaV, tagit 
fram en enkel inrapporteringsmöjlig-
het för invasiva arter som ett första steg 
att bättre få koll på deras utbredning. 
I den första versionen är det bara ett 
begränsat antal med. Med feedback 
från användarna kommer funktionen 
att kunna utvecklas vidare. Verktyget 
in vasivaarter.nu kan användas i dator 
eller mobil. Rapporterna behandlas 
manuellt och vi kan i nuläget inte be-
döma när de kommer in i Artporta-
len. För vattenorganismer finns sedan 
tidigare ett verktyg som heter Rappen. 
Arterna går ju också att rapportera 
 direkt via Artportalen.

Åtgärder   för  hotade  arter
Under 2018 har ArtDatabanken till-
sammans med ansvariga handläggare 
på Havs- och vattenmyndigheten och 
Naturvårdsverket fortsatta att utveck-
la arbetet med artbevarande och Åt-
gärdsprogram för hotade arter (ÅGP). 
Parallellt med detta håller vi löpande 
kontakten med ÅGP-koordinatorer på 
länsstyrelserna för att diskutera och ut-
värdera såväl genomförda som planera-
de åtgärder. 

Tillsammans med Naturvårdsverket 
har vi analyserat såväl enskilda åtgärds-
program som verksamheten i stort med 

Främmande arter
Vilka arter utgör ett verkligt hot 
mot biologisk mångfald? På uppdrag 
av Natur vårdsverket och Havs- och 
vatten myndigheten har  ArtDatabanken 
tagit fram en riskklassificerad nationell 
lista över invasiva främmande arter. I 
det omfattande arbetet har klassningar 
gjorts av arternas invasivitet nu och i 
framtiden. Materialet publiceras i en 
rapport: ”Klassificering av främmande 
arters effekter på biologisk mångfald 
i Sverige – ArtDatabankens risklista” 
under våren 2019.

Inrapportering från allmänheten är 
mycket viktigt i arbetet med att upp-
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Två axlar används för att beskriva risk
klassificeringens utfall. Ju större förmå
ga en främmande art har att etablera sig 
och samtidigt påverka sin omgivning så 
att den ändrar förutsättningar negativt 
för inhemska arter, desto större riskut
fall får den.

Harlekinpiga Harmonia axyridis.  
Foto: Stefan Cherrug

  SE severe impact
  HI high impact
  PH potentially high impact

  LO low impact
  NK no known impact

Vad är din roll på ArtDatabanken? Jag är 
docent i systematik och biodiversitet och ar
betar med frågor om biologisk mångfald. Jag 
är marinbiolog och har ofta fokus på marina 
ryggradslösa djur, men när det gäller de två 
senaste årens arbete med främmande arter 
har jag framför allt fungerat som projektledare 
och koordinator.

Du har jobbat med risklistan, vad är det? 
Risklistan är en rapport om främmande arters 
effekter på biologisk mångfald. Den innehåll
er riskuppskattning och delar in arter i olika 
riskkategorier. Under 2017–2018 har ArtData
banken på uppdrag av Naturvårsverket och 
Havs och vattenmyndigheten arbetat med att 
riskklassificera främmande arter, d.v.s. ta reda 
på vilka främmande arter som kan utgöra en 
risk för inhemsk biologisk mångfald.

Vad betyder arbetet med främmande  arter 
för ArtDatabanken? Vi har byggt upp en ge
digen metodkunskap för riskuppskattning. Då 
vi hanterat arter som per definition inte är in
hemska, och som i flera fall inte heller före
kommer i Sverige, så har vi fått samla kunskap 
om dessa arter. Vi har omsatt vår utökade art
expertis i sammanhang som är högst aktuella 
då vi nu har en ny förordning gällande han
teringen av främmande arter på plats. Vi har 
också arbetat med metoder och rutiner för ti
dig upptäckt – hur ska vi kunna ha koll på när 
en främmande art kommer in och etablerar 
sig i svensk natur? Där kommer Artportalen 
och vår erfarenhet av rapportering väl till an
vändning.

Vad innebär främmande arter för biolo-
gisk mångfald? Gemensamt för de arter som 
bedöms som invasiva är att de på något sätt 
påverkar utbredning, förekomst och antal av 
inhemska arter. Det kan innebära att sällsyn
ta arter minskar kraftigt eller till och med dör 
ut, eller att naturtyper försvinner eller att hela 
ekosystem förändras. 

Vilken nytta kan risklistan göra för svensk 
naturvård? Risklistan är ett kunskapsunder
lag som kan användas som ett av flera verktyg 
i det fortsatta arbetet med främmande arter i 
svensk natur. 

Risklistan omfattar för närvarande ett tusental 
arter. Det betyder inte att alla främmande arter 
som är eller kan innebära en risk är med, så 
vårt arbete är långt ifrån färdigt och skulle en
kelt kunna utökas med fler bedömningar. 

FRÄMMANDE 

 ARTER MED 

 MALIN STRAND  

syfte att engagera så många som möj-
ligt i arbetet med artbevarande samti-
digt som det handlar om att renodla 
och effektivisera ÅGP-verksamheten.

I samband med att Havs- och vatten-
myndigheten bildades 1 juli 2011 tog de 
över ansvaret för en del av åtgärdspro-
grammen. De har valt en delvis annan 
väg för sitt arbete, vilket bland annat 
innebär ett större fokus på internatio-
nella åtaganden och ett mera tematiskt 
arbetssätt.  ArtDatabanken har under 
året stöttat Havs- och vattenmyndig-
heten bland annat vid framtagandet av 
inte mindre än tre åtgärdsprogram som 
rör vandringsfiskproblematiken. 

Värdväxter och naturvård 
Många växter är värdar för andra arter. 
De är mer eller mindre beroende av 
varandra. Det här har man vetat länge 
men det är först nu som kunskapen har 
samlats och analyserats.

Om en värdväxt minskar kraftigt 
eller till och med försvinner riskerar 
många värdberoende arter att drabbas 
starkt eller helt försvinna genom så 
kallat samutdöende. Det är detta som 
nu sker med alm och ask till följd av 
invasiva trädsjukdomar. Den nyckelroll 
som våra träd och andra växter har för 
åtskilliga andra arter är nu sammanställd 
efter flera års arbete. ArtDatabanken 
har klassat relationerna mellan värdväx-
ter och deras associerade arter utifrån 
tillgänglig kunskap i litteratur och hos 
experter. Därmed finns cirka 10 500 ar-
ter med värdväxtklassning i Artfakta.

Även relationerna mellan arter har 
analyserats och sammanställs i en rap-

port som publicerades i början av 2019. 
Förhoppningsvis kommer rapporten 
öka förståelsen för betydelsen av olika 
växter och bidra med kunskaper som 
kan förebygga samutdöenden.

Inför Sveriges rödlista 2020
ArtDatabanken tar fram rödlistan i 
samarbete med drygt 100 experter i 
14 olika kommittéer, en för varje orga-
nismgrupp. Arbetet med Sveriges röd-
lista 2020 drogs officiellt i gång med 
en tvådagars workshop i september. 
Förutom den positiva energi som alltid 
genereras när experter möts, var målet 
även att lära av varandra samt kalibrera 
bedömningarna. 

Under hösten 2017 och första halvan 
av 2018 genomfördes ett antal korsvisa 
granskningar baserat på 2015 års rödlis-
ta. De tematiska granskningarna om-
fattade extrema fluktuationer, minsk-
ning, mörkertal/osäkerhet, kunskaps-
brist (DD-arter), fragmentering samt 
generationstid och utgjorde funda-
mentet för både presentationerna och 
gruppövningarna under workshopen. 
Expertkommittéerna träffades också 
i ett flertal egna möten för respektive 
organismgrupp. 

För att öka inrapporteringen i Art-
Databankens webbapplikationer och 
förbättra utbredningsstatistiken ge-
nomfördes ett flertal upprop om att 
hitta specifika arter där informationen 
är bristfällig. 

Vid Uppsala naturfest 15 juni presen-
terades rödlistan och  ArtDatabanken 
medverkade på KSLAs seminarium om 
rödlistning och skog den 8:e november.

Inför rödlista 2020 Workshop för att kalibrera bedöm
ningar (ovan). Ett flertal av ledamöterna i ArtDataban
kens expertkommittéer samlade i Uppsala (t.v.) Under 
2018 utökades informationen på webbplatsen om våra 
expertkommittéer och de organismgrupper vi arbetar 
med, varje expertkommitté och varje organismgrupp 
presenteras på egna sidor. Foto: Johan Samuelsson
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Klassificering av främmande arters 
effekter på biologisk mångfald i Sverige  

– ArtDatabankens risklista
Malin Strand, Mora Aronsson, Mikael Svensson 

Invasionspotential

E
ko

lo
gi

sk
 e

ffe
kt

ArtDatabanken rapporterar Rapporten ”Klassificering 
av främmande arters effekter på biologisk mång
fald i Sverige – ArtDatabankens risklista”. ArtDa
tabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket och 
Havs och vattenmyndigheten riskklassificerat 
1 033 arter.

Många växter är värdar för 
 andra arter. De är mer  eller 

mindre beroende av varandra. Om 
en värdväxt minskar kraftigt  eller 
till och med försvinner  riskerar 
många värdberoende arter att 
drabbas starkt eller helt försvinna 
 genom så kallat samutdöende.



1110

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 18A 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 18

Internationell naturvård
Många internationella 
 sam arbeten och nätverk
ArtDatabanken fortsätter att nätverka 
och samverka internationellt. ArtData-
banken är involverade i flera av CAFFs 
arktiska arbetsgrupper.

Den terrestra gruppen arbetar med 
att ta fram vetenskapliga underlag och 
skriva in en rapport om tillstånd och 
trender hos Arktis landbaserade bio-
logiska mångfald, en rapport som ska 
publiceras under 2020.

Rapporten bygger dels på ett antal 
vetenskapliga artiklar som publiceras 
i ett temanummer av tidskriften AM-
BIO och innehåller även rekommen-
dationer till beslutsfattare angående det 
framtida arbetet och övervakningen av 
Arktis biologiska mångfald. ArtData-

banken leder arbetet med rapporten 
och medverkar i skrivandet av artiklar 
om växter, vegetation och ryggradslösa 
djur.

ArtDatabanken och andra  forskare 
inom SLU medverkade också vid Arc-
tic Biodiversity Congress 2018 (ABC2), 
den 9-12 oktober i  Rovaniemi i Fin-
land. Den ordnas av CAFF i samarbete 
med Arktiska rådet.

CFG (CAFFs Flora Group) arbetar 
främst med rödlistning av arktiska kärl-
växter och är samtidigt en rödlistnings-
kommitté inom Internationella natur-
vårdsunionen IUCN. Arbetet är lång-
siktigt och ska på några års sikt resultera 
i en rödlista över Arktis kärlväxter. 

AFI (Arctic Flora Inventory) är ett 
projekt för att samla in observationsda-

ta för kärlväxter i Arktis som underlag 
för rödlistning och framtida övervak-
ning.

INTERACT är ett treårigt EU-fi-
nansierat projekt där ArtDatabanken 
deltar i ett delprojekt om implemente-
ringen av CBMPs miljöövervaknings-
standarder på tre utvalda arktiska forsk-
ningsstationer. 

ArtDatabanken var sammankallande 
för ett Borealt möte i juni om förbe-
redelse för rapporteringen av artikel 17 
i art- och habitatdirektivet. Länderna 
som deltog var de som ingår i Boreal 
region (Finland, Estland, Lettland och 
Litauen). 

Personal från ArtDatabanken med-
verkade med vetenskapliga föredrag 
och presenterade ArtDatabanken på 

Arktiska rådet Arktiska rådet består av de åtta 
 arktiska staterna Danmark (med Grönland och 
Färöarna som ständiga bisittare), Finland,  Island, 
Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA samt 
representanter för sex organisationer för ur
sprungsbefolkningen i Arktis. 

CAFF, en av Artiska rådets sex arbetsgrupper, är 
en förkortning av Conservation of Arctic Flora and 
Fauna och ArtDatabanken är engagerad i flera av 
dess arbetsgrupper:  
CFG (CAFFs Flora Group), AFI (Arctic Flora Inven
tory) och CBMP (Circumpolar Biodiversity Monito
ring Program), den terrestra arbetsgruppen.

ECCB (European Congress för Con-
servation Biology) 12–15 juni i Jyväs-
kylä, Finland. 

I Världsnaturfonden WWFs globala 
rapport Living Planet Report 2018 vi-
sas tillståndet för vår planet. Living Pla-
net Index (LPI) är ett trendindex som 
visar hur det går för den biologiska 
mångfalden. ArtDatababanken hjälpte 
WWF att ta fram ett LPI för att kom-
plettera resultaten i en svensk kontext.

Europeiska ämnescentret för 
biologisk mångfald 
Under året bildades ett nytt  konsortium 
för Europeiska temacentret för biolo-
gisk mångfald ETC-BD (European 
Topic Centre for Biodiversity) som en 
direkt fortsättning av arbetet som SLU 

genom ArtDatabanken varit delaktig i 
sedan 2008. Konsortiet som består av 
12 partners delar ansvaret för det ar-
betsprogram som definieras av EEA, 
EUs ”naturvårdsverk”. Naturhistoriska 
museet, Muséum National d’Histoire 
Naturelle, i Paris samordnar arbetet 
inom konsortiet.
ArtDatabanken har under 2018: 
• Tagit fram exempel på hur popula-

tionsenheter, hot och påverkan kan 
redovisas i rapporteringen av art- 
och habitatdirektivet.

• Representerat ETC på de biogeo-
grafiska seminarierna för kontinen-
tala regionen i Strasbourg och de 
marina regionerna i Palma.

• Hjälpt till med utformningen av gui-
delines för EUs kommande rappor-
tering av invasiva arter samt vidare-
utvecklingen av Eunis naturtypssys-
tem, främst marina naturtyper.
Ett av uppdragen har varit att se om 

det går att identifiera funktionell och 
fysisk konnektivitet mellan områden 
som har avsatts som viktiga för den 
biologiska mångfalden i ett Europeiskt 
perspektiv. Analyserna har omfattat 
Natura 2000 områden i Finland och 
Sverige samt Emerald områden (en 
variant av habitatdirektivet för länder 
utanför EU) i Norge. Eftersom riks-
gränserna mellan dessa länder utgörs 
av större vattendrag eller fjällområden 
är det inte överraskande resultatet att 
det finns hög konnektivitet för just 
dessa naturtyper.

Europeisk rödlista för mossor
Internationella naturvårdunionen 
IUCN driver ett projekt som bekostas 
av EU genom fonden LIFE 14. Totalt 
bedöms 1 800 arter av 11 experter från 
hela Europa. ArtDatabanken har bidra-
git med att bedöma rödlistestatus för 
drygt 300 europeiska mossor. Här in-
går text om hotsituation, åtgärder och 
nuvarande status, bilder och kartor.

European Mammals Atlas
Under året har Artdatabanken bidragit 
med förberedelser och och identifie-
ring av experter inför kommande ar-
beten med kartunderlag till European 
Mammals Atlas.

Vy över Bear glacier, Kenai fjord National Park Alaska. 
Foto: Mora Aronsson

Praktmjölke Chamaenerion latifolium.  
Foto: Mora Aronsson

ARKTISKA RÅDET:
Medlemsstater och 

Ursprungsbefolknings
orgaisationer
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ArtDatabankens forskning
visar att det går att härleda högkvalita-
tiva data om arters frånvaro från spon-
tant inrapporterade data och därefter 
producera kartor för arters utbredning 
som liknar de som skapas utifrån en 
systematisk undersökning. I studien an-
vändes data för den skogslevande fågeln 
lavskrika Perisoreus infaustus och för att 
kompensera för bristen på frånvaro data 
kompletterades Artportalsdata med en-
kät- och intervjufrågor till rapportö-
rerna. 

Skogsbruk och miljömål 
Jeannette Eggers studerar hur olika 
skötselstrategier påverkar ekosystem-
tjänster och biologisk mångfald i sko-
gen. Ofta står olika mål för skogen 
i konflikt med varandra och då kan 
dator simuleringar av konsekvenserna 
av olika skötselstrategier bidra med väg-
ledning. Inom ett projekt i samarbete 
med Sveaskog, Naturskyddsföreningen, 
Naturvårdsverket och LRF Skogsägar-
na har Jeannette Eggers beskrivit hur 
skogen skulle kunna utvecklas för ett 
landskap i norra Sverige, utifrån intres-
senternas förslag på skötsel. I ett antal 
workshops under året fick intressenter-
na ta del av simuleringsresultaten och 
an passa sina skötselförslag. 

Handbok för svampar
Samantha Dawson har inom ett inter-
nationellt samarbete lett arbetet med 
att ta fram den första handboken för 
mätning av funktionella egenskaper 
hos svampar, med huvudfokus på ved-
levande basidiomyceter.  Handboken, 
som är publicerad i tidskriften Func-
tional Ecology, beskriver olika  meto der 
för att mäta runt sextio olika svamp-
egenskaper. För svampar har det länge 
saknats en sådan handbok, trots att 
ekologiska studier av svampar skulle 
gynnas av en sådan kunskapssamman-
ställning. 

ArtDatabankens forskargrupp har ett 
starkt naturvårdsfokus och studerar 
bland annat på skogslevande arters ut-
bredning i tid och rum och hur dessa 
påverkas av skogsbruk och klimatför-
ändringar. Gruppen studerar  också hur 
medborgardata kan användas för att 
besvara frågeställningar inom  forskning 
och miljöanalys.

Kvalitet och nytta
Under 2018 genomförde SLU en ut-
värdering av forskningens kvalitet och 
nytta (KoN), för att få en bild av hur 
SLU:s forskning står sig i ett interna-
tionellt perspektiv. ArtDatabankens 
forskargrupp fick mycket gott betyg 
i utvärderingen, som bland annat lyfte 
fram gruppens arbete med att utvärde-
ra medborgardata. ”The achievements 
/... / are excellent and set the Unit of 
assessment among the world leading 
research teams”, skriver utredarna. 

Stora forskningsanslag
ArtDatabankens forskargrupp bestod i 
slutet av 2018 av två forskare och åtta 
postdocs. Forskningsmedlen kommer 
framför allt från Formas, men även från 
olika EU-projekt, och andra nationella 
och internationella samarbeten. Tord 
Snäll koordinerar projektet ”BioESS-
Health – Scenarios for biodiversity 
and ecosystem services acknowledging 
health” inom EUs ERA-Net Biodi-
vERsA och leder också det svenska ar-
betet i projektet ”MultiForest – Mana-
gement for multifunctionality in Euro-
pean forests in the era of bioeconomy”, 
inom ERA-Net ForestValue. 

Tillförlitligt medborgardata
I en studie som publicerades 2018 ut-
värderade Ute Bradter artutbrednings-
modeller baserade på spontant inrap-
porterade data från Artportalen mot 
oberoende och systematiskt insamlade 
data från Svensk Fågeltaxering. Studien 

ArtDatabanken 
Rapporterar   20l

Predicted forest beetle distributions in Dalarna  
Helen Moor, Juha Siitonen, Tord Snäll

ArtDatabanken rapporterar I rapporten Protected 
 forest beetle distribution in Dalarna presenteras en 
studie som identifierat faktorer som huvudsakligen 
styr artmångfalden bland vedskalbaggar i boreal, 
grandominerad skog. 

Lavskrika I en artikel som publicerades under året 
jämfördes utbredningskartorna baserade på Art
portalsdata respektive på systematiskt insamlade 
fågeltaxeringsdata för lavskrika Perisoreus infaus-
tus. Foto: Niclas Ahlberg/N

Svamphandbok Samantha Dawson publicerade un
der året en handbok som beskriver olika  metoder 
för att mäta svampegenskaper. Handboken inne
håller också en sammanställning av teorier och 
analysmetoder för hur kunskaper om svamparnas 
funktionella egenskaper kan användas inom sam
hälls och bevarandeekologi.  
Foto: Samantha Dawson

The achievements /… / are 
excellent and set the Unit 

of assessment among the world 
 leading research teams.

 Kvällsarbete efter en lång dag i skogen. Samantha Dawson 
väger svampar (fruktkroppar). Foto: Mari Jönson
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Svenska artprojektets taxonomiska forskning
Svenska artprojektet utlyste medel till 
taxonomisk forskning och inventering 
och sju projekt beviljades – vridvingar, 
ögonflugor, skålsvampar, tryfflar, ädel-
stensmaskar och gördelmaskar samt till 
Svenska Malaisefälleprojektet.

Förberedelser gjordes för ett webb-
baserat system för ansökan och rap-
portering av forskningsprojekten. Sys-
temet kommer att testas under 2019 
och implementeras fullt ut under 2020. 
Avsikten är att underlätta uppföljning, 
redovisning och sammanställning av 
Svenska artprojektets resultat. Under 
hösten gjordes också förberedelser 
inför utlysningen av museistöd för 
perio den 2020–2022.

Under 2018 anordnades två forskar-
kurser av Svenska artprojektet, i sam-
arbete med den norska forskarskolan 
ForBio. Den ena handlade om makro-
alger (Macro algae – systematics and 
taxonomy), på Sven Lovén centrum 
för marin infrastruktur –  Tjärnö i 

Bohuslän, den andra om insekter vid 
Station Linné på Öland (Entomology 
hands-on: collecting, sorting, species 
ID ). Under oktober hölls en forskar-
träff på SLU, Campus Ultuna i Uppsala 
som samlade Svenska artprojektets ak-
tiva forskare under två dagar.

Startskottet gick också för förbered-
el  ser inför firandet av det snart tioåriga 
samarbetet mellan norska och  svenska 
artprojekten. Firandet sker i Oslo i 
sep tember 2019.

Som vanligt stöttade och deltog 
Svenska artprojektet i tvådagarskon fe-
rensen Systematikdagarna, denna gång 
i Lund den 26–27 november med ca 
100 deltagare. 

Samarbetet med landets biologiska 
samlingar kring bland annat datakvali-
tet fortsatte. Tack vare detta kunde ett 
stort tillskott av data göras tillgängliga 
via ArtDatabankens webbtjänster. Kol-
lekter med koordinater knutna till sig 
hämtas via Sveriges virtuella herbarium.

Fördelning av medel inom  
Svenska artprojektet 2018

  Fakta om arter, kunskaps  
 spridning och kommunikation 

  Taxonomisk forskning och  
 arbete med taxonomi   

  Stöd till biologiska samlingar   
 via svenska museer och   
 institutioner

Tilldelade medel: 70 Msek

Svenska artprojektet

Taxonomisk forskning av dåligt kända arter

Stöd �ll biologiska samlingar vis svenska muséer och ins�u�oner

Kunskapsspridning, informa�on och kommunika�on

21 Msek

19,8 Msek 
29,2 Msek

Tryffelhunden Lello, här med hundföraren och mykologen Anne Molia, hjälper till med att hitta nya tryffelarter. Foto: Mikael Jeppson

Ny på ArtDatabanken – Staffan Roos

trodde sig ha tillräckligt mycket erfarenhet av svenska för-
hållanden. Men Staffan menar samtidigt att om man inte 
frågar så får man ju inte ens ett nej.

– Tydligen tror ArtDatabanken att jag har det som krävs, 
säger Staffan lite skämtsamt, och fortsätter.

– Jag är medveten om att det är en tjänst som innebär 
mer ledarskap än forskning men jag känner mig redo att 
ta mig an den uppgiften.

Från toppstyrd till platt organisation
Däremot upplever han en viss kulturkrock. 

– Den viktigaste skillnaden är att i Storbritannien har ett 
stort team alltid mellanchefer. Det är sällan man har ansvar 
för fler än fem till sex personer. Här på ArtDatabanken är 
det en platt organisation. Jag kommer att ha 18 personer 
som rapporterar direkt till mig och det innebär att en stor 
del mitt arbete handlar om personalansvar och att alla har 
det de behöver för att kunna göra sitt jobb, säger Staffan.

Han tycker det är viktigt att ha bra kontakt med perso-
nalen för att kunna skapa sig en helhetsbild av vilka förut-
sättningar som finns. 

– Med en ny chef kan det finnas en viss osäkerhet hos 
medarbetarna som man måste vara medveten om och ta 
hänsyn till. Och dessutom handlar det också om att jag 
måste bygga upp ett förtroende, säger han.

Under den tid som Staffan varit här har han hunnit med 
att skaffa sig en god uppfattning om ArtDatabanken. Ge-
nom att vara lyhörd och observant har han lärt känna både 
personalen och arbetsplatsens kultur och rutiner på noll-
tid. Det är med ArtDatabankens förtroende som han lotsar 
sitt nya program vidare i naturvårdens tjänst.

Från oktober har ArtDatabanken en ny organisation 
och nyanställde Staffan Roos tar rollen som chef för 
 programmet med det nya namnet Forskning och fynd
data. Staffan  doktorerade på SLU 2004 och har de 
 senaste åren arbetat med forskning i Skottland. 

Staffan kommer direkt från The Royal Society for the Pro-
tection of Birds (RSPB), vilket är Storbritanniens motsva-
righet till Sveriges ornitologiska förening fast i jätteformat.

– RSPB är en välgörenhetsorganisation med 1,3  miljo ner 
medlemmar och cirka 2 000 anställda, varav 65 är forskare, 
berättar Staffan.
Under senare tid har hans forskning till stor del handlat 
om bevarande av rovfåglar. 

– Till exempel har jag arbetat med ett projekt som för-
söker identifiera varför populationerna av tornfalk mins-
kat i Storbritannien. Samt att jag försökt uppskatta vilka 
effekter vindkraft och förföljelse har på blå kärrhök, röd 
glada och havsörn. Tyvärr är förföljelse av rovfåglar ett re-
lativt stort problem i Storbritanniens, berättar Staffan.

Har det som krävs
Trots att Staffan och hans familj trivts bra i Skottland har 
det hela tiden funnits med i bilden att flyttlasset någon dag 
skulle gå till Sverige

– Min fru är från Ungern, men det är Sverige som varit 
på kartan när vi diskuterat en eventuell flytt. Vi har bara 
varit osäkra på när det skulle ske men så dök det här  jobbet 
upp och kändes väldigt intressant, säger Staffan. Han var 
övertygad om att han inte skulle få jobbet då han inte 

Jag är medveten om att det 
är en tjänst som innebär mer 

ledar skap än forskning men jag 
 känner mig redo att ta mig an 

den uppgiften. 
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Artfakta för naturvård
ArtDatabanken fortsätter att utveck-
la sin IT-infrastruktur i enlighet med 
tidigare inriktningsbeslut för en ny 
tjänsteplattform. Nyheter kommer lö-
pande med start våren 2019. Målet är 
en att förbättra användarupplevelsen 
och tillgången till våra tjänster. Förut-
om möjlighet attrapportera med mo-
bilen blir det bland annat snabbval för 
naturvårdsarter (t.ex. rödlista, habitat-
direktivet, fridlysta arter m.fl) och in-
vasiva arter.

En termdatabas finns nu på plats och 
kommer att användas i nya Artfakta, 
den ska löpande fyllas på med termer. 
Referensdatabasen som underlättar 
källhantering finns på plats sedan ti-
digare och används redan flitigt. Där 
finns nu drygt 7 300 referenser.

Artfakta fylls löpande på med ny fak-
ta, nya bilder och nycklar. Med  tanke 
på rödlistningsprocessen har fokus 
 varit att komplettera naturvårdsdelar-
na för framförallt rödlistade arter. Fakta 
om röd listade arter uppdateras löpande 
och för nya arter på rödlistan har fakta 
fyllts på. Även andra naturvårdsintres-
santa arter har fått naturvårdsdelarna 
påfyllda och fakta om ett antal invasiva 
arter har lagts in på uppdrag av Natur-
vårdsverket.

För ca 3 000 svampar har vi  också 
klippt in information från tidigare 
framtagna ekologiska kataloger och 
totalt finns nu fakta om drygt 13 400 
taxa och 4 600 bilder med information 
om kännetecken, utbredning, ekologi, 
hot och åtgärder.

Nycklar 
Det går att bestämma arter genom 
webbapplikationerna. Under året till-
kom interaktiva bestämningsnycklar 
för 87 arter och 25 högre taxa som inte 
tidigare publicerats i ArtDatabankens 
regi. Totalt finns nu 13 digitala nycklar 
klara för 320 arter och 25 högre taxa.

Nya nycklar för år 2018 är: citron-
bin, skräddare, stjälkröksvampar,  marina 

 Vitprickig sjöhare Aplysia punctata. Foto: Fredrik Pleijel

Komplett material Tyskgeting Vespula germanica. 
Alla texter, bilder och nycklar om myror och geting
ar från Nationalnyckeln finns nu digitalt eller som 
pdfdokument i artfakta.se. Foto: Krister Hall

bakgälade snäckor, knölmossor och bin.
Därutöver har text och bild från fler 

volymer ur bokverket Nationalnyck-
eln till Sveriges flora och fauna lagts in 
i Artfakta. Under 2018 har ytterligare 
638 arttexter, 270 texter om högre taxa, 
60 nycklar och ett stort antal habitus- 
och detaljbilder ur bokverket publicer-
ats i Artfakta. Det innebär att alla texter 
och nycklar ur 13 av 17 hittills utgivna 
volymer nu finns tillgängliga digitalt. 
För ca 1 000 av de ca 2 600 arterna som 
presenteras i dessa volymer finns även 
allt tillhörande bildmaterial ur böcker-
na tillgängligt i Artfakta.

Med den nya digitala nyckeln för 
skräddare kan samtliga tio arter i Sve-
rige bestämmas i fält. Arterna i grup-
pen är lätta att artbestämma och ofta 
räcker det med ett bra makrofoto men 
helst bör de håvas in och studeras i 
lupp. De är mycket tåliga och kan utan 
problem undersökas i handen, för att 
sedan släppas tillbaka i vattnet. Nu har 
de också svenska namn.

Bina utgör en grupp steklar med 
ca 300 arter som påträffats i Sverige. 
Humlorna och honungsbiet utgör de 
sociala arterna, medan övriga bin bru-
kar kallas för solitära bin. Nu finns en 
nyckel till alla släkten av svenska bin. 
Arterna uppvisar en stor variation med 
avseende på färg och form. I flera fall, 
då släktet bara innehåller en enda art, 
kan även arter nycklas ut. Sedan tidi-
gare har också nycklar till smalbin och 
citronbin publicerats. Därmed kan 
man nu artbestämma en ansenlig del 
av den svenska bifaunan.

I takt med nya nycklar har vi också 
publicerat artfakta till 130 arter marina 
bakgälade snäckor samt stjälkröksvam-
par och havsborstmaskar. Arbete pågår 
med nyckel till nattsländor, hökfibblor, 
kräftdjur resterande bin, vissa parasitste-
klar, vitmossor, stumpbaggar med flera. 

Digital bestämningsnyckel Vit stjälkröksvamp 
 Tulostoma niveum är en av de åtta arter stjälkrök
svampar som påträffats i Sverige. Det är en till ut
seendet unik grupp svampar som skiljer sig från 
andra röksvampar genom att de har sin rökboll på 
en tydlig fot. Foto: Jörgen Jeppson

Nya nycklar för år 2018 är: 
 citronbin, skräddare, stjälkrök

svampar, marina bakgälade  snäckor, 
knölmossor och bin.



1918

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 18A 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 18

Dyntaxa förnyas 
Svensk taxonomisk databas, Dyntaxa, 
innehåller nu i stort sett alla svenska 
taxa på olika nivåer om gällande namn, 
släktskap och vanligt förekommande 
synonyma namn. Den dynamiska da-
tabasen, som kan hantera alla föränd-
ringar i taxonomin som ständigt sker, 
är hjärtat i alla ArtDatabankens webb-
applikationer. Planeringen för en  tredje 
version av systemet med REST-base-
rade webbtjänster har påbörjats under 
året, med målat att enklare och bätt-
re kunna kommunicera med andra 
 system och få förbättrad prestanda. 
Samtidigt justeras informationsmodel-
len samt viss funktionalitet för de som 
jobbar med databasens innehåll.

Det här underlättar också samarbe-
te med övriga nordiska länder där det 
också inom projekt DeepDive, NeIC 
(Nordic e-Infrastructure Collabora-

tion) har tagits det första steget till 
länkning mellan de taxonomiska data-
baserna i de nordiska länderna genom 
att implementera Linked Open Data 
för att harmonisera Dyntaxa med an-
dra nordiska taxonbegrepp. 

Under året har ArtDatabanken på 
uppdrag av Naturvårdsverket också 
utrett de IT-tekniska förutsättningarna 
kring ett samgående mellan kulturväx-
tdatabasen SKUD och Dyntaxa. 

De löpande arbetena i databasen har 
under året innefattat kvalitetssäkring 
och statusbedömning av större  grupper 
i Dyntaxa. Som vanligt har det adde-
rats många nya taxa (1 566 stycken, vara 
816 arter) och uppdaterat befintlig in-
formation (15 925 taxa är uppdaterade 
under året, varav 10 023 är arter). Ett 
viktigt led för att göra det taxonomiska 
trädet komplett har varit inläggning av 
många anamorfa svampar.

Mobil användning i procent 2016–2018 

Artfakta har haft en fantastisk utveckling under 
 tidsperioden 2016–2018

 Aktiva användare per månad har ökat med 75 %

 Antalet besökta sidor har ökat med över 75 %

  Under 2018 besökte 50 % Artfakta med mobilen
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Den anamorfa svampen lindskål Holwaya 
mucida i både könligt och könlöst stadium. 
De skålformade fruktkropparna produce
rar sporer som en del i ett sexuellt reproduk
tionssteg, medan den gulvita massan utgörs 
av s.k. konidier, förökningskroppar som har 
bildats på könlös väg. Foto: Mikael Krikorev

Den 18:e volymen i bokverket, Ringmaskar: 
Havsborstmaskar, utkom i april 2018. De fles
ta havsborstmaskar lever i havet, där de syre
sätter bottnarna, filtrerar vatten, bryter ned och 
frigör näring och utgör föda för både kräftdjur 
och fiskar. En hel del av havsborstmaskarna 
har länge använts som nyckelorganismer inom 
marin miljöövervakning. I den här Nationalnyck
eln beskrivs de 205 arter som påträffats i Sve
rige och som ingår i underklassen Aciculata.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

Bokverket Nationalnyckeln
Under året återupptogs utgivningen 
av bokverket Nationalnyckeln till Sve-
riges flora och fauna. Utgivningen av 
Nationalnyckeln stoppades 2014, men 
tack vare ökat statligt anslag och nya 
riktlinjer till Svenska artprojektet har 
det blivit möjligt för ArtDatabanken att 
förpacka och tillgängliggöra kunskapen 
med både den digitala och tryckta for-
mens fördelar för användarna.

I april släpptes volymen om de 
vackra och, för den marina miljööver-
vakningen, viktiga havsborstmaskar-
na. Nylanseringen fick genomslag i 
sociala medier och press och respon-
sen från tidigare prenumeranter var 
mycket positiv. Ökad kommunikation 

av bokverket har även bidragit till en 
ökad försäljning av de tidigare utgivna 
böckerna. Nationalnyckelns nyhets-
brev vänder sig till den som vill få in-
formation och köpa kommande böck-
er. Här finns också nyheter om bland 
annat digitala artnycklar och den på-
gående forskningen inom Svenska art-
projektet. Idag har nyhetsbrevet 4 000 
prenumeranter.

Totalt finns det nu 18 volymer och 
fler är på gång. Till exempel har ett ar-
betet med den fjärde och  avslutande 
volymen om bladmossor inletts. I den-
na volym kommer bland andra vit-
mossor, sotmossor och björnmossor 
presenteras.

Ett fertilt skott av flytvitmossa Sphagnum cuspidatum. Foto: Christopher Reisborg
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Citizen Science under och över ytan
För att samordna och effektivisera 

SLU:s kapacitet kring medborgar-
forskning leder ArtDatabanken på 
uppdrag av Fomar och vicerektor för 
SLU:s miljöanalys en utredning kring 
en gemensam plattform för citizen sci-
ence vid SLU. Uppdraget påbörjades 
under 2018 och kommer att redovisas 
i juni 2019. 

ArtDatabanken medverkar även i 
det nationella projektet ARCS (Are-
nas for co-operation through citizen 
science). ARCS-projektet ska  hjälpa 
svenska universitet och högskolor 
att använda medborgarforskning på 
ett ansvarsfullt och hållbart sätt för 
att samverka med samhället. Inom 
projektet utvecklas en nationell por-
tal för medborgarforskning. ARCS 
är ett samarbete mellan Göteborgs 
universitet, Sveriges lantbruksuniver-
si tet (SLU), Umeå universitet och 
den ideella föreningen Vetenskap & 
Allmänhet (VA). ArtDatabanken till-

sammans med Institutionen för vilt, 
fisk och miljö vid SLU ansvarar för 
en del av projektet som handlar om 
data kvalitet, där bland annat riktlinjer 
för hantering av datakvalitet i med-
borgarforskning ska tas fram.

ArtDatabanken samverkar också 
med Naturskyddsföreningen med råd 
och expertkunskaper till Naturfören-
ingens projekt Naturkollen.

Den Europeiska organisationen Eu-
ropean Citizen Science Association 
(ESCA) där ArtDatabanken är med-
lem, höll sin stora (vartannat år åter-
kommande) konferens i Genève 3–5 
juni. ArtDatabanken deltog med post-
rar om Artportalen och Analysporta-
len. Intresset för citizen science är stort 
på många håll i Europa. ArtDataban-
ken deltog i november i en workshop 
i italienska Ispra inom The Citizen 
Science COST Action och har delta-
git i ett rådgivande forum för citizen 
 science-projektet Ground Truth 2.0. 

ArtDatabankens marina faunaväkteri har väckt nyfikenhet bland landets sportdykare. Samarbetet har lett till ökad rapportering i Artportalen och 
att flera intressanta fynd av marina organismer har gjorts. Foto: Tomas Carlberg

Medborgarforskning i ropet
Medborgarforskning eller citizen science 
är ett fenomen som har funnits en lång 
tid, även om benämningen är ganska 
ny, men internet, smarta mobiltelefo-
ner och den snabba digitaliseringen 
har medfört helt nya möjligheter för 
allmänheten att bidra med data och 
delta i forskningsprojekt. I takt med 
de växande möjligheterna har med-
borgarforskning blivit alltmer upp-
märksammat som en resurs för forsk-
ning, miljöövervakning, utbildning 
och samverkan. EU-kommissionen 
har identifierat citizen science som ett 
viktigt strategiskt område för framtida 
forskning och SLU har pekat ut med-
borgarforskning som ett av de strate-
giska utvecklingsområdena för fortlö-
pande miljöanalys. 

ArtDatabanken har länge haft ett 
stort engagemang i medborgarforsk-
ning genom bland annat Artportalen, 
faunaväkteri och floraväkteri. 

Marint faunaväkteri 
ArtDatabanken är nationell koordina-
tor för faunaväkteri, ideell övervakning 
av rödlistade och naturintressanta djur-
arter i Sverige. Faunaväkteriet bygger 
på ett nätverk av naturintresserade 
personer som hjälper till att rapportera 
arter från olika miljöer. 

För ideell övervakning av mari-
na miljöer har det saknats etablerade 
strukturer och arbetssätt. Efter genom-
förande av pilotstudie under 2017 star-
tade därför ArtDatabanken under 2018 
en långsiktig verksamhet inriktad på 
marint faunaväkteri och medborgar-
forskning för marina arter. Syftet var 
att etablera ett strukturerat arbetssätt 
för ideell övervakning av marina ar-
ter, med målet att förbättra kunskapen 
och få igång ökad inrapportering med 
hjälp av dykare och dykklubbar. 

Uppföljningen har inriktat sig på 
övervakning av 12 arter sjöstjärnor och 
15 arter/taxa kräftdjur. Totalt anmälde 
25 dykare sig till marint faunaväkteri, 
och av dessa blev tio aktiva rapportö-
rer. De genomförde 73 dyk på 50 loka-
ler. Totalt rapporterades 1 891 fynd till 
Artportalen (inklusive nollfynd) under 
projektet Marint faunaväkteri och 474 
var fynd av de eftersökta arterna/taxa 
av sjöstjärnor och kräftdjur. 

Antalet fynd i Artportalen som kom 
via projektet Marint faunaväkteri var 
mycket högre jämfört med den övri-
ga (spontana) rapporteringen. Fynd av 
vissa arter kom enbart via marint fau-
naväkteri. Resultaten från 2018 visar 
därmed potentialen i en strukturerad 
ideell övervakning för att avsevärt för-
bättra kunskapsunderlaget om marina 
arter, deras utbredning och livsmiljö.

Floraväkteri
Floraväktarna är ett nätverk av natur-
intresserade personer som aktivt över-
vakar arter och ökar kunskapen om 
hotade svenska kärlväxters utbredning. 
Svenska Botaniska Föreningen SBF 
ansvarar för samordningen av Flora-
väkteriet på nationell nivå på uppdrag 
av ArtDatabanken. De regionala bota-
n iska föreningarna sköter koordine-
ringen ute i länen. 

Runt 500 floraväktare har varit akti-
va i landet under 2018. Antalet omfat-
tar allt ifrån personer som rapporterat 

en lokal/art till personer som besökt 
många lokaler. Många län skulle behö-
va fler aktiva floraväktare. Sammanlagt 
har 5 786 lokaler besökts under året 
(något lägre antal än förra året, tro ligen 
på grund av den varma och torra som-
maren).

ArtDatabanken har deltagit i flera 
regionala träffar, bland annat i Skåne 
På ett möte 17 februari med de skån-
ska Floraväktarna höll ArtDatabanken 
ett föredrag om uppföljning av arterna 
i EUs art- och habitatdirektiv och vil-
ka de specifika behoven av data är från 
just Skåne. I början av juni anordandes 
en träff för floraväktarkoordinatorer i 
Västerbotten. Fokus under mötet låg 
på att gå igenom validering av flora-
väktararter i Artportalen. Under några 
fältdagar eftersöktes också norna på ett 
antal lokaler.

ArtDatabanken har också deltagit i 
referensgruppen för SBFs floraväkteri 
och bidragit med en artikel till Svensk 
botanisk tidskrift om nationella fo-
kusarter 2015–2017.

På SBF:s föreningskonferens 10–11 
mars höll ArtDatabanken ett föredrag 
om att rapportera växter i Artportalen 
på ”rätt” taxonomisk nivå, inkl. före-
komsten av aggregattaxa, dvs. pragma-
tiska sammanslagningar av arter som 
ser lika ut, för rapportering och i upp-
följningssammanhang. 

Mer inventeringar
ArtDatabanken har också samordnat 
biogeografiska uppföljningsinsatser av 
kärlväxter som ingår i EU:s art- och 
habitatdirektiv:
1) brunbräken Asplenium adulterinum  

på Taberg i Jönköpings län 
2) norna Calypso bulbosa i Västerbot-

tens län och Pite lappmark; 
3) guckusko Cypripedium calceolus i 

Jämtlands län; 
4) ryssbräken Diplazium sibiricum på 

två lokaler i alpin region öster om 
Kvikkjokk; 

5) polarblära Silene involucrata i boreal 
region i Jokkmokks kommun i 
Lule lappmark; 

6) bottnisk malört Artemisia campestris 
subsp. bottnica, strandviva Primula 
nutans och ryssnarv Moehringia 
lateriflora i Norrbottens kust och 
skärgård.

Marint faunaväkteri Eftersom allmänheten sällan 
rapporterar sina observationer av marina orga
nismer till Artportalen är medborgarforskning via 
marint faunaväkteri ett lämpligt sätt att öka rap
porteringen av dessa organismgrupper. Sjuarmad 
sprödstjärna tillhör kategorin DD (kunskapsbrist 
om arten) i  senaste rödlistan. Foto: Jenny Höglind

EUkommissionen har identi
fierat citizen science som ett 

viktigt strategiskt område för fram
tida forskning och SLU har pekat ut 
medborgarforskning som ett av de 
strategiska utvecklingsområdena 
för fortlöpande miljöanalys.

Inventeringar ArtDatabanken har också samordnat 
biogeografiska uppföljningsinsatser av kärlväxter 
som ingår i EU:s art och habitatdirektiv, bland an
nat guckosko Cypripedium calceolus i Jämtlands 
län. Foto: Anna Maria Wremp
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Artportalen växer
Artportalen är ett av världens största 
rapportstystem för fynd av arter. Vid 
årets slut fanns över 67 miljoner artob-
servationer i Artportalen. Antalet fynd, 
arter och unika användare har ökat sta-
digt de senaste åren. Under 2018 hade 
Artportalen 634 419 unika besökare och 
42 miljoner sidvisningar. Under året 
rapporterades över 6 miljoner fynd av 
ca 20 000 olika arter.

Diffusering och eDNA 
För att undvika att rapportörer anger 
en alltför vag position i syfte att skydda 
fynd som visas publikt finns nu funk-
tionen Diffusering av fyndplats. Det 
innebär att en rapportör kan välja att 
rapportera en fyndplats med rätt namn 
och exakt position, men att den exakta 
positionen inte visas publikt utan er-
sätts med en diffuserad ruta. 

DNA får en allt större betydelse i 
naturvården. Exempelvis kan eDNA 
(miljö-DNA) användas för att i ett 
vattenprov från en sjö avgöra vilka ar-
ter som lever där. Nu går det att ange 
eDNA som insamlingsmetod vid in-
rapportering av fynd till Artportalen.

Checklista för  insamling av nollfynd
Uppgifter som lämnas till Artportalen 
är oftast i form av en observation av 
arters närvaro, och mer sällan infor-

mation om att arten inte finns. Det 
begränsar den statistiska robustheten 
av datamängden och därför efterfrågas 
så kallade ”noll-data” starkt av forska-
re och biostatistiker. Med finansiering 
från SLU:s infrastrukturmedel kunde 
ArtDatabanken under året utveckla 
en funktion för checklisterapporte-
ring som förenklar inrapporteringen 
av nollfynd till Artportalen. Tack vare 
de nya API:erna kunde rapportfunk-
tionen byggas som en mobilanpassad 
webbapplikation som samtidigt möj-
liggör smidig rapportering direkt i fält. 

Rapportsystem för invasiva arter
ArtDatabanken har i samarbete med 
Naturvårdsverket och HaV tagit fram 
en enkel  och mobilanpassad inrappor-
teringsmöjlighet för invasiva arter (in-
vasivaarter.nu) Ingen inloggning krävs 
för att rapportera och fynden lagras i 
ett granskningsläge där validerare se-
dan kan granska fynden och godkänna 
dem för inrapportering till Artporta-
len. Systemet kommer att vidareut-
vecklas och lanseras under 2019.

Biologiska mångfaldens dag
Inför Biologiska mångfaldens dag 22 
maj gjorde ArtDatabanken det  enkelt 
att lägga upp en bioblitz och följa 
resul tatet av den i Artportalen. På nya 
temasidan Biologiska mångfaldens dag 

Talgoxe var den mest rapporterade arten i Artportalen under 2018. Även rapporter av vanliga ar
ter är mycket värdefulla, bland annat för att kunna följa samspelet mellan arter och deras om
givning. Foto: Niclas Ahlberg/N

Vid årets slut hade Artportalen:

6 MILJONER
RAPPORTERADE FYND

67 MILJONER
ARTOBSERVATIONER

31 837
OLIKA ARTER 

  Övriga vertebrater 1 %

  Mossor och lavar 1,8 %

  Svampar 2,2 %

  Ryggradslösa djur 8,6 % 

  Kärlväxter 29 %

  Fåglar 57,4 %

på artportalen.se ser man alla aktuella 
bioblitzar tillsammans med annan in-
tresant statistik, som till exempel hur 
många arter som rapporterats i varje 
landskap och hur många rödlistade 
 arter som rapporterats. Statistiken som 
visas är från en tvåveckorsperiod runt 
22 maj och jämförs från år till år så att 
man lätt ska kunna se om vi lyckas öka 
rapporteringen. ArtDatabanken tog 
under våren också fram den nationella 
logotypen för Biologiska mångfaldens 
dag, i samarbete med natursidan.se.

Validering höjer datakvaliteten
Kvalitetsgranskningen i  Artportalen 
sker i flera steg. Det första steget är 
rap portörens eget ansvar för fynd-
uppgifternas riktighet, det andra steget 
är när fyndet exponeras för andra an-
vändare i Artportalen. Det tredje steget, 
då utvalda fynd granskas i efterhand av 
utsedda experter, kallas för expertvali-
dering. Dessutom finns så kallade rim-
lighetsregler som baserat på jäm förelser 
med provinskataloger och regler som 
experter har satt upp, varnar både 
rappor tören och validerare om fyndet 
som rapporteras avviker från vad som 
kan förväntas för till exempel arten 
 eller regionen.

För fåglar organiseras validerings-
arbetet sedan många år tillbaka via de 
Regionala  rapporteringskommittéerna 

(Rrk) med drygt 200 medlemmar, som 
validerar fynd på regionalnivå, och en 
Raritetskommitté (Rk), som validerar 
fynd på nationell nivå. För övriga art-
grupper, framför allt arter med natur-
vårdfokus, finns en valideringsorganisa-
tion som samordnas av ArtDatabanken 
och består av nationella validerings-
grupper (NVG). Under året har antalet 
expertvaliderare ökat från 341 personer 
till 383 personer och nya validerare har 
tillkommit för svampar, spindlar, skal-
baggar, fjärilar, steklar och fladdermöss. 

Utöver samordning och kommuni-
kation har ArtDatabanken även arbetat 
med förbättrad funktionalitet i Artpor-
talen för att göra det enklare för vali-
derare att hantera fynd. 

Kärlväxtvaliderare från hela  landet 
samlades 20-21 oktober för en work-
shop på ArtDatabanken i  Uppsala. 
Workshopen innehöll bland  annat 
teoripass kring uppdateringar av vali-
derings funktionaliteten i Artportalen, 
diskussioner för att fånga upp behov 
av stöd och utveckling samt praktiska 
övningar och faktisk validering. 

Träd- och musselportalerna
Trädportalen och Musselportalen har 
under året anslutits till den gemensam-
ma webbtjänsten för fynddata och är 
därmed sökbara i Analysportalen lik-
som i länsstyrelsernas koppling Artsök.

Biologiska mångfaldens dag ArtDatabanken tog 
 under våren också fram den nationella logotypen 
för Biologiska mångfaldens dag, i samarbete med 
 Natursidan.se.

Validering av datat i Artportalen sker i flera steg.

Publik
exponering och 

validering

Privat 
ansvar

Determinatör,
konfirmatör

Professionellt
ansvar

Expert-
validering

Totalt har Artportalen  
år 2018 använts i…

547 846 timmar vilket 
 motsvarar…

285 årsarbetskrafter

22 827 dygn eller…

Blåsippa var den mest rapporterade kärlväxten i Artportalen under 2018. Foto: Anna Maria Wremp
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Ovärderliga ideella insatser
Betydelsen av allmänhetens bidrag  kan 
inte nog understrykas. Totalt har Art-
portalen år 2018 använts i 547 846 tim-
mar, vilket motsvarar 22 827 dygn eller 
285 årsarbetskrafter. Utöver det ideella 
arbete som sker i form av rappor tering 
(ca 6 miljoner nya fynd varje år), bidrar 
flertalet experter ideellt med kompe-
tens och tid för att öka kvaliteten på 
datat i Artportalen. En grov beräkning 
som ArtDatabanken gjort visar att ide-
ella insatser genom flora- och fauna-
väkteriet samt validering motsvarar ca 
38,5 miljoner kronor.

GDPR och single sign on
ArtDatabanken uppdaterade användar-
villkoren enligt den nya dataskyddsför-
ordningen (GDPR). Därigenom finns 
nu gemensamma användarvillkor för 
samtliga av ArtDatabankens webb-
app  likationer. Under året utvecklades 
också ett nytt inloggningssystem som 
tillåter så kallad single sign on mellan 
alla ArtDatabankens tjänster.

Efterlängtade API:er 
Med nya API:er som blev  tillgängliga 
under året är det möjligt att visa och 
hämta ArtDatabankens information 

om arter via webbsidor och appar. 
ArtDatabanken hoppas på många nya 
och bra idéer för att öka intresset och 
höja kunskapen för den biologiska 
mångfalden i Sverige i och med de 
nya API:erna. För utvecklare som vill 
använda ArtDatabankens API:er finns 
mer information på sidan Öppna data 
och API:er på artdatabanken.se.

API:erna för inrapportering har un-
der året testats i samarbete med några 
utvalda pilotprojekt, däribland Fågel-
kalendern och Floraväktarna. 

LifeWatch + BAS = Sant
Vetenskapsrådets finansiering av Svens-
ka LifeWatch (SLW) har bidragit till att 
Sverige sedan 2010 har byggt upp Eu-
ropas främsta  forskningsinfrastruktur 
för biodiversitetsdata.  Forskare, natur-
vårdare, myndigheter och amatör-
biologer har direkt tillgång till art-
observationer från Sveriges alla större 
databaser i standardiserat, tvättat och 
taxonomiskt säkrat format. Infrastruk-
turen tillhandahåller mer än 80 miljo-
ner artobservationer från Artportalen 
och ett femtontal andra datakällor ge-
nom webbtjänster och genom Analys-
portalen. Här kan data filtreras utifrån 
ekologi, livshistorieegenskaper, taxo-

Cirka 93 % av fynden i Artportalen härrör från allmänhetens rapportering – ett ovärderligt 
 bidrag till svensk naturvård och forskning. Foto: Anna Maria Wremp

Vad är din roll på ArtDatabanken? Min roll 
är att kommunicera om itrelaterad verksam
het samt att vara samordnande för APIar
betet. 

Du jobbar med ArtDatabankens API:er. 
kan du berätta vad som är på gång? I juni 
förra året lanserade ArtDatabanken läsAPI:er 
som tillåter externa utvecklare att hämta data 
ur våra databaser för att bygga applikationer. 
Samtidigt som läs API:erna lanserades starta
de vi en intresseanmälan för dem som vill an
vända vårt skrivAPI och bygga applikationer 
för inrapportering av artobservationer till Art
portalen. Efter utvärderingen kommer vi veta 
mer om t.ex. resursåtgång, prestandaeffekter 
samt såklart hur mycket datamängder vi får in 
och därefter kan vi sätta upp vägen framåt för 
det fortsatta arbetet med APIerna. 

Har intresset varit stort? Ett femtiotal ut
vecklare har skaffat nycklar till läsAPI:et, 
medan cirka 20 har visat intresse för att an
vända skrivAPI:et. 

Vad betyder API:erna för ArtDataban-
ken? API:erna betyder att vår roll som kun
skapscentrum för arter och naturtyper stärks 
då fler får möjlighet att ta del av och bidra 
med kunskap om vår biologiska mångfald. 

Vilken nytta kan API:erna göra för svensk 
naturvård? API:erna ger en direkt nytta för 
den biologiska mångfalden eftersom Natur
vårdare kan på ett lätt sätt bygga in artinfor
mation i sina egna digitala verktyg men också 
indirekt genom att applikationer riktade till 
allmänheten kan öka intresset och engage
manget för våra arter. SkrivAPI:erna möjliggör 
att olika målgrupper kan få nischade inrappor
teringsappar utformade just efter sina egna 
behov, vilket förhoppningsvis leder till fler och 
bättre rapporter. 

Artportalens checklista är ArtDatabankens 
egen applikation, kan du berätta mer om 
den? Det är en webbsida anpassad för mo
bilen där du på ett smidigt sätt kan rapportera 
direkt i fält med hjälp av en artlista anpassad 
efter området du befinner dig i. När rapportö
ren väljer att rapportera allt denne observerar 
under sitt fältbesök, en s.k. komplett checklista, 
genereras dessutom data över arter frånvaro, 
s.k. nollfynd, vilket forskare och naturvårdare 
har stor nytta av i sitt arbete. 

API:ER MED  
ANNA TANO  
GRAF LIND

En grov beräkning som 
 ArtDatabanken gjort visar att 

ideella insatser genom flora och 
faunaväkteriet samt validering 
 motsvarar ca 38,5 miljoner kronor.

Support och utbildning Debora Arlt tillträdde under 
året som support och utbildningsansvarig inom 
Svenska LifeWatch. Debora är också forskare vid 
Institutionen för ekologi vid SLU.  
Foto: Johan Samuelsson

nomi, geografi, tidsperiod, geografisk 
precision och kombineras med t.ex. 
GIS-skikt med miljö- och klimatdata, 
och presenteras och laddas ned. 

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. 

Två konsortier blir ett
Svenska LifeWatch har byggts upp 
inom ett konsortium som omfattar 
SLU, Göteborgs universitet, Umeå 
universitet och SMHI. Vid SLU är fle-
ra institutioner och projekt delaktiga, 
däribland ArtDatabanken, WRAM, 
Riksskogstaxeringen och Institutionen 
för akvatiska resurser. 

Svenska LifeWatch går nu in i en nya 
era. Under de kommande tre åren ska 
SLW smälta samman sin forsknings-
infrastruktur med den som utvecklats 
av Atlas of Living Australia (ALA) och 
som företräds av konsortiet Biodiver-
sity Atlas Sweden (BAS) under ledning 
av Naturhistoriska Riksmuseet. 

SLUs och Naturhistoriska Riksmu-
seets ledningar har skrivit en avsikts-

förklaring om att SLW och BAS ska 
samarbeta för en gemensam biodi-
versitetsinfrastruktur och att de båda 
konsortierna ska ha samma styrgrupp. 
Initialt blir det två parallella konsortier 
men den uttalade meningen från alla 
inblandade parter är att det om tre år 
ska vara ett samlat konsortium, med 
benämningen Swedish Biodiversity 
Data Infrastructure (SBDI). Konsort-
ierna har från och med 2018 en och 
samma opartiska styrgrupp och den 
15 augusti 2018 presenterades en lång-
siktig strategisk plan för den samlade 
forskningsinfrastrukturen. 

Support- och utbildningssatsning 
och ny föreståndare
Svenska LifeWatch vill utveckla och 
sprida kunskapen om den biodiversi-
tetsinfrastruktur som finns tillgänglig 
och framför allt främja användandet 
av data. ArtDatabanken anställde där-
för i oktober en support- och utbild-
ningsansvarig för SLW. Ulf Gärdenfors 
som varit föreståndare för Svenska Li-
feWatch sedan 2010 gick i pension un-
der året och den 1 juni tillträdde istäl-
let Holger Dettki, systemansvarig för 
LifeWatch, tjänsten som föreståndare.

Svenska  
LifeWatch + BAS  

= Sant

Glutt är en av de appar som använder läsAPI:er 
från ArtDatabanken. En annan app är Seglaren.
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Emilia Astrenius Widerström, ordföran
de i LRF Ungdomen, talade om vikten 
av landskapsperspektiv, långsiktighet 
och kommunikation i bevarandet av bio
logisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Foto: Mikael Wallerstedt

Personal, organisation och 
varumärket

faunavård. Publiken var intresserade av 
att höra vad som krävs för att  återskapa 
ett mångformigt jordbrukslandskap 
med bibehållen biologisk mångfald. 
Vi fick höra om Jordbruksverkets nya 
strategi för biologisk mångfald i od-
lingslandskapet och mycket mer från 
en spännande blandning talare. 

Dag två av konferensen, som hand-
lade om infrastrukturens biologiska 
mångfald, regionala an svars arter och 
ArtDatabankens verktyg, var också 
välbesökt.

Workshopen om infrastruktur hand-
lade om hur vi gemensamt kan stärka 
den biologiska mångfalden i landska-
pets nya gräsmarker. Intresset var stort 
och det är tydligt att fortsatt dialog, 
nya modeller, strukturer och rutiner 
är en framkomlig väg när det gäller att 
effektivisera arbetet och nå konkreta 
resultat.

Workshopen om regionala ansvars-
arter var också fullsatt med ca 70 be-
sökare. Ute i landet är intresset mycket 
stort för begreppet bland aktörer som 
kommuner och länsstyrelser. 

Med termen ansvarsart menas van-
ligen en art som har en betydande del 
av sin population i en särskild region 
och att aktiviteter i detta område där-
med har stor betydelse för artens fram-
tid. Ansvarsarter kan vara ett bra sätt 
att lokalt väcka uppmärksamhet och 

Organisation och styrning
ArtDatabanken gick in i en ny organi-
sation från 1 oktober. Staffan Roos an-
ställdes som chef för det nya program-
met Forskning och fynddata. Program 
Taxonomi upphörde och program 
Arter ändrade namn till program Art-
information. Kvartstår gör namnen 
program Naturvård, IT och Kommu-
nikation. Förändringen innebar också 
en omfördelning av personal mellan 
programmen.

Förberedelserna inför implemente-
ringen av förvaltningsstyrningsmodel-
len PM3 intensifierades under hösten. 
Bland annat roller och förvaltnings-
objekt enligt PM3 identifierades och 
fastställdes. Implementeringen av fyra 
stycken förvaltningsobjekt sker under 
våren 2019. 

ArtDatabanken är miljöcertifierad 
enligt standarden ISO 14001:2015. Det 
aktiva arbetet i certifikatet har medfört 
att flertalet av certifikatets miljömål 
har uppnåtts under året. Ett bra betyg 
erhölls vid externrevisionen av certi-
fikatet.

Personal
ArtDatabanken hade vid årets slut 93 
anställda (81,1 helårsarbetskrafter). Nio 
personer slutade och 11 nyanställdes. 

Årets personalresa i det svenska 
landskapet blev en dagstur till  norra 
Uppland. Vid Ledskärs ängar fick alla 
pröva på fågelskådandets konst. Vid 
Billudden blev det guidning av Pär-
Ola Borgestig som berättade om läns-
styrelsens skötsel och förvaltning av 
området. Det blev diskussioner om 
slåtter och åtgärder för att bli av med 
oönskade tallarter.

Flora- och faunavårds-
konferensen
Det var nära fyrahundra personer 
som samlades i Ultuna campus Upp-
sala 25 april på konferensen Flora- och 

Antal anställda Vid årets slut hade ArtDatabanken 
93 anställda. Av dessa var 44 kvinnor och 49 män.

Årets presonalresa gick till norra Uppland. Vy strax utanför de fina gamla båthusen i Billhamn på Billud
den. Foto: Johan Samuelsson (ovan) 

Foto: Susanne Lundmark
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intresse för arter och naturvård, men 
ett problem är att regionala ansvarsar-
ter riskerar att blandas samman med 
andra viktiga begrepp. 

Några länsstyrelser har identifi erat 
regionala ansvarsarter och i work-
shopen diskuterade man för- och 
nackdelar med konceptet, valet av kri-
terier, metodik, rumslig skala, erfaren-
heter av hur ansvarsarter tagits emot i 
de olika regionerna samt vägen fram-
åt. Det kom inte fram några konkreta 
slutsatser från workshopen i form av 
definitioner eller andra resultat.

Naturvårdpriset för vargdialog
ArtDatabankens Naturvårdspris 2018 
gick till Mats och Karin Ericson för 
deras arbete med Vargsymposiet. 

I 25 år har Vargsymposiet varit en 
viktig forum för rovdjursfrågor. Någon 
sådan plats för diskussion fanns det inte 
när Vargsymposiet drogs igång. ArtDa-

tabankens vill med priset visa vilken 
enastående insats de har gjort genom 
åren. I år var det sista symposiet vilket 
pristagarna menar kan ge mer tid att se 
sig om i världen och i naturen.

Igenkänning för tydlighet
ArtDatabanken strävar hela tiden med 
att vara tydliga mot sina målgrupper 
om vad ArtDatabanken står för och 
vad man kan förvänta sig. Under året 
har vi arbetat för att renodla, stärka och 
förtydliga varumärket ArtDatabanken. 
Det innebär att vi som en del av Sveri-
ges lantbruksuniversitet SLU försöker 
skapa igenkänning i alla våra kanaler 
och system. 

Dagens Natur
Dagens Natur har snabbt blivit en 
succé med många läsare. Här hittar du 
journalistiskt bearbetade nyheter och 
analyser av om biologisk mångfald, ar-

Glada pristagare på välbesökt konferens Överst: Naturvårdspristagarna Mats och Karin Ericson 
mottar statyetten ”Radicula” från Ulf Gärdenfors för sina insatser. Foto: Mikael Wallerstedt

Se klipp från konferensen. Johan Wallander från Jord
bruksverket. Klipp av talarinsatserna kan hittas på 
Youtube. Konferensen filmades också av UR Samtiden 
och sändes i Kunskapskanalen. Deras inspelning kan 
också ses på UR Skola. Foto: Mikael Wallerstedt

Under 2018 publicerades 62 artiklar i Dagens Natur. Artikeln Leta scharlakansskål i påsk! 
publi cerades den 30 mars. Foto: Michael Krikorev

ter och naturvård och som utförs av 
alla aktörer i Sverige – inklusive det 
arbete som utförs av oss på ArtData-
banken SLU.

ArtDatabanken hoppas att flödet 
bidrar till att ett ökat intresse för bio-
logisk mångfald, arter och för svensk 
naturvård. Syftet är också att förbättra 
kommunikationen med Artportalens 
rapportörer, dvs. alla de som rappor-
terar in observationer av arter. Genom 
att lyfta exempel kan läsaren se att 
rapporteringen i Artportalen har stor 
betydelse för svensk miljöövervakning 
– ett viktigt underlag för att utvärdera 
hur Sverige når uppsatta miljömål.

Ett flertal medarbetare på ArtData-
banken och några externa skribenter 
har tagit fram nyheter till Dagens Natur.

Enkät om ArtDatabanken
Under sommaren gjordes en undersök-
ning om vad våra närmaste avnämare 
tycker om ArtDatabanken som ett led 
att förbättra och förtydliga verksam-
heten. Enkäten innehöll 10-15 frågor.

ArtDatabanken är i  undersökningnen 
mycket omtyckt och beskrivs av den 
undersökta gruppen som en trovärdig 
kunskapskälla. Vi anses vara tillförlit-
liga, öppna för samverkan och vi för-
enklar för svensk naturvård och övriga 
naturvårdsengagerade.

Trots att den undersökta gruppen 
har en stark relation till ArtDatabanken 
så är kunskapen om vilka produkter, 
tjänster och verktyg vi erbjuder inte 
så hög som hade kunnat förväntas. Här 
finns arbete att göra!

GDPR
Under våren gjorde ArtDatabanken, 
som alla andra som hanterar person-
uppgifter, ett stort arbete för att möta 
upp den nya dataskyddsförordningen 
GDPR som började att gälla 25 maj. 

Hack for Sweden
Ett Pokémon Go för naturen. Så be-
skrivs mobilappen Biologg som vann 
priset för bästa datavisualisering på 
innovationstävlingen Hack for Sweden 
2018. Under tävlingen deltog cirka 
200 deltagare under 48 timmar om att 
lösa samhällsutmaningar med hjälp av 
öppna data och tjänster från cirka 30 
myndigheter, inklusive SLU. 34 täv-
lingsbidrag lämnades in. För ArtData-
banken är det intressant och lärorikt att 
möta utvecklarnas frågor om ArtData-
bankens öppna data. Det ger också en 
mer direkt återkoppling på vad vi kan 
förbättra i vårt tillgängliggörande av 
öppna data och tjänster. Det vinnande 
bidraget om spelifiering av Artportalen 
blir kanske verklighet under 2019.

Tidskriften Fauna och Flora utkom som vanligt med 
fyra nummer under året.

Artkunskap som bygger på 
 vetenskaplig kompetens där 

Rödlistan är en viktig dokumenta
tion över läget i landet. Saklighet 
och trovärdighet.
Citat ur enkät Svar på frågan om vad man främst 
förknippar ArtDatabanken med. Man i norra mel
lansverige med mycket stort behov av kunskap 
om Sveriges arter i såväl arbetet som fritiden.

1 800 gillamarkeringar, 49 kommentarer, 106  delningar 
fick inlägget om "Ny marin snäcka hittad av bil
mekaniker på västkusten." Studiobild av Simnia 
hiscocki på röd hornkorall Swiftia rosea, sedd från 
sidan. ArtDatabanken har 6 000 följare på face
book och har under året publicerat 160 inlägg.  
Foto: Fredrik Pleijel

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 113:1, 2018

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 113:2, 2018

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 113:3, 2018

fauna&flora
en populärbiologisk tidskrift   årg. 113:4, 2018
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Efter 26 år på ArtDatabanken tar Ulf Gärdenfors meta
fo riskt fram luppen från hyllan, han har den nämligen 
nästan alltid hängande i ett snöre runt halsen. Men nu 
kommer den att användas betydligt flitigare, inte minst 
i den skånska naturen dit han nu flyttar som pensionär. 

I ett mycket kondenserat format är Ulf parasitstekelfors-
karen som tog naturvården under sina vingar, vilket han 
prisats för, flertalet gånger. Nu senast som en av initiativ-
tagarna till Sveriges genom tiderna största populärveten-
skapliga satsning, Nationalnyckeln till Sveriges flora och 
fauna samt Svenska artprojektet. Han gillar att nörda ner 
sig och hans senaste tweet är ett retweet av 15-åriga Greta 
Thunberg, som skolstrejkar för att uppmärksamma klimat-
krisen.

Ulf Gärdenfors vill understryka allvaret i att vi riskerar 
att tappa arter i Sverige och världen, att det är en kamp 
mot klockan. Vi måste göra insatser och åtgärder nu, det 
går inte att skjuta upp. Precis som Greta Thunberg, kanske 
den klokaste 15-åringen på planeten just nu, har Ulf Gär-
denfors en tydlig bild av att vi måste agera för att rädda 
vår jord och oss själva. Greta kämpar för att minska vår 
klimatpåverkan och Ulf för att minska förlusten av biolo-
gisk mångfald.

– Det är svårt att ta till sig hoten känslomässigt. Till och 
med jag kan ibland känna att ”är det verkligen så farligt 
om en skog eller art försvinner just där”. Men om jag tar 
mig tiden att rationellt tänka på problemet kan jag inse 
de långsiktiga effekterna och bli riktigt skrämd. Vi plockar 
bort en bit i taget av de pusselbitar som finns kvar. Vid nå-

En nyfiken jäkel – Ulf Gärdenfors

gon tidpunkt kommer vi att passera kritiska tröskelvärden 
och då kan hela ekosystem kollapsa, säger Ulf på klingande 
skånska, och fortsätter:

– I grunden är vi beroende av naturen för att själva 
överleva. Det är nog väldigt många människor, även i vårt 
högutbildade samhälle, som inte ägnar detta en tanke. Ser 
vi långsiktigt och globalt riskerar vi att inte ha någonstans 
att odla vår mat eller att ha några parasiter som hjälper 
oss att hålla skadedjuren i schack. Förmodligen både och. 
Oavsett kommer vi som art att få det tufft. 

Rätt fokus
Ulf inser dock att det är ett långt tankesprång att dra en 
sådan slutsats utifrån att en enstaka art försvinner lokalt.

– Men jag anser att det ofta råder en snedvridning i de-
batten om utdöende, där fokus är när sista individen trillar 
av pinnen på nationell nivå. Det lokala och regionala ut-
döendet pratas det inte mycket om. Så länge vi omvandlar 
och fragmenterar landskapet förloras livsmiljöer för arter. 
Minskande livsutrymme leder till minskande populatio-
ner, vilket är ett stort problem. Vi kan inte bara ha fokus 
på om en art finns kvar på nationell nivå, både nyttan och 
den praktiska naturvården sker ju oftast lokalt på ett litet 
område i taget. Vi måste bli bättre på att förklara detta.

Fantastisk plattform
Ulf Gärdenfors är helt klart en engagerad människa. Enga-
gerad i det mesta han tar sig för. Själv säger han att han är 
en nyfiken jäkel. Men det är väl just denna nyfikenhet som 
gör honom engagerad och som gjort att han åstadkommit 
en hel del under sin tid på ArtDatabanken. Ulf menar att 

Han berättar att en av höjd
punkterna i hans karriär är att 
han bidragit till att röd listan 

 blivit ett så viktigt verktyg inom 
svensk naturvård. 

Fo
to

: J
oh

an
 S

am
ue

ls
so

n
arbetsplatsen har varit en fantastisk plattform för att reali-
sera idéer. Han vill dock påpeka att han aldrig hade kunnat 
realisera sina idéer utan alla anställda.

– Det jag åstadkommit är inget ensamjobb, jag har varit 
en katalysator, säger Ulf.

Han berättar att en av höjdpunkterna i hans karriär är 
att han bidragit till att rödlistan blivit ett så viktigt verk-
tyg inom svensk naturvård. Under senare tid har det dock 
framförts en hel del kritik mot rödlistan och dess eventu-
ella betydelse har ifrågasatts.

– Det är inget nytt. Kritik mot rödlistan har alltid funnits, 
den kanske bara hörs mer nu genom sociala medier. Ett 
problem är att rödlistan har kommit att användas som ett 
slagträ för vissa syften. Men rödlistan bör snarast betraktas 
som en statistisk årsbok, det är en sammanställning av kun-
skaper om svenska arter utifrån fastställda kriterier. En neu-
tral presentation av de data vi har som konstaterar risken 
för arters utdöende. Sen är det upp till myndigheter och 
andra aktörer att tolka dessa data och fatta beslut om åtgär-
der, och det är ofta här som oenigheter uppstår, menar Ulf.

Tyvärr har ArtDatabanken fått ta kritik för en del av 
dessa beslut, trots att man inte haft någon del i dem.

– Vi måste bli bättre på att förklara vad rödlistan är och 
vad ArtDatabanken gör. Självklart drar även vi slutsatser 
och är intresserade av varför det förhåller sig på ett visst 
sätt. Och vi funderar över om det ska göras något åt det 
och i så fall vad. Vilka arter ska prioriteras för att ge minst 
konsekvenser för den biologiska mångfalden osv. ArtData-
banken analyserar och ger gärna rekommendationer men 
vi fattar inga beslut om åtgärder och det tror jag inte alla 
är medvetna om. 

Men ArtDatabanken är väldigt mycket mer än bara 
rödlistan. Under detta tak ryms en ocean av kunskap om 
svenska arter och naturtyper, och engagerade människor 
som brinner för sitt arbete.

Många mål nådda
Ulf tycker att ArtDatabankens utveckling har varit en 
framgångssaga. 

– Med nästan hundra anställda och en framstående po-
sition tycker jag att ArtDatabanken är ett självklart kun-
skapscentrum för arter och naturtyper. Men vi kan sikta 
högre och till exempel baka samman ArtDatabankens alla 
olika informationssystem till en sammanhållen helhet för 
naturvård och intresserad allmänhet, säger Ulf inspirerat.

Ulf berättar att bland det första han gjorde när han 
började på databanken var att rita upp en idéskiss över 
ett  digitalt informationssystem över Sveriges  biologiska 
mångfald. Den skissen har varit en ledstjärna för  arbetet 
med att förverkliga Artfakta, Dyntaxa, Artportalen,  Svenska 
Artprojektet och Svenska LifeWatch.

– Nu har vi i det närmaste genomfört alltihop, säger Ulf.
Om nu ArtDatabanken har varit en framgångssaga un-

der de senaste 26 åren har den svenska naturen gjort sam-
ma resa?

– Utan ArtDatabanken hade det sett betydligt sämre ut 
för svensk natur det är jag ganska övertygad om. Rödlistan 
har ju trots allt fått stor effekt som någon slags mätare på 
hur det står till lokalt, regionalt och nationellt. Det be-
tyder att det inom naturvården har hänt väldigt mycket 
och ArtDatabankens arbete har betytt mycket för hur det 
ser ut i naturen. Och också för kunskapen om arter. Men 
självklart skulle man vilja att det såg mycket bättre ut. Att 
vi förlorade färre arter och populationer, säger Ulf.

Framtiden?
Ulfs uppmaning för framtiden är att våga lyfta blicken och 
tänka större. Han menar att med goda argument har man 
mycket större möjligheter att påverka än man tror.

– Man ska vara stolt över att jobba på ArtDatabanken, 
här har man goda möjligheter att göra skillnad, menar Ulf.

Och hur var det nu med Ulfs framtid, kommer han att 
lägga luppen på hyllan när han stänger dörren hit?

– Nej tvärtom, jag kommer att använda den mycket fli-
tigare. Jag har massor av planer på att vara ute mer, att titta 
i närnaturen i östra Skåne dit vi nu flyttar. Jag vill gräva ner 
mig i många artgrupper, t.o.m. flugor och steklar, som jag 
inte haft så mycket tid till under den här tiden på ArtDa-
tabanken. Jag vill lära mig mer om nya organismgrupper. 
Det är en nördfaktor hos mig och jag tycker det är väldigt 
rewarding. Men jag kommer att sakna medarbetarna och 
att vara i en akademisk miljö. Här kan man ha spänstiga 
samtal om olika saker och det gillar jag. Det finns alldeles 
säkert många smarta människor också i byn dit vi flyttar 
men de har naturligtvis inte samma referensramar som jag 
och det kan bli svårare att ha en djupare diskussion inom 
de områden som jag är särskilt intresserad av. Å andra sidan 
leder min nyfikenhet kanske in mig i helt nya banor bland 
nya intressanta människor, avslutar Ulf.
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ArtDatabankens intäkter 2018

ArtDatabankens totala omsättning under 2000talet

Stora förändringar har skett sedan officiella 
 starten 1992. 

År 2002 startade Svenska artprojektet på be
gränsad nivå med sitt arbete med mindre kän
da arter och tog fart ett par år senare. Här ingår 
även transfereringar (del av Svenska artprojek
tets anslag som går till museistöd och taxono
misk forskning).

År 2004 fick ArtDatabanken ett utökat natur
vårdsuppdrag. 

År 2011 får ArtDatabanken i uppdrag att bedriva 
forskning. 

År 2013–2015: Minskade anslag till Svenska 
 artprojektet (återställt 2016)

Basanslaget är i princip oförändrat och  arbete 
med rödlistning, skyddklassning och livskraftiga 
arter måste bekostas av icke permanenta medel. 

Anslag 

  Transferering 31,9

  Svenska artprojektet 38,1

  Övriga anslag Foma 5,7

  Basanslag 15,4

  Forskningsanslag 9,3

Uppdrag

  Övriga uppdrag 0,7

  Havs och vatten 
     myndigheten 3,9

  Naturvårdsverket 18

Bidrag 

  Övriga bidrag 1,6

  Vetenskapsrådet 1,3

  Formas 7,5

  Naturvårdsverket 10,1

Övriga 

  Övriga intäkter 2,0

100,4 MSEK

22,6 MSEK

2,0 MSEK

20,5 MSEK

Anslag Uppdrag Bidrag Övriga

Intäkter under 2018 uppgår till 145,5 msek. ArtDatabanken erhål
ler anslag för regeringens uppdrag att genomföra Svenska artprojek
tet (70 msek) samt basanslag för fortlöpande miljöanalys (15,4 msek). 
SLUs särskilda satsningar under 2018 medförde extra medel till fort
löpande miljöanalys. I forskningsanslag ingår medel för att genomföra 
Svenska Lifewatch (4 msek).

Naturvårdsverket samt Havs och vattenmyndigheten står för en stor 
det av uppdragsintäkterna (21,9 msek). Naturvårdsverket är även en 
stor bidragsgivare genom medel till Rödlista (4 msek) samt Artpor
talens förvaltning (6 msek). ArtDatabanken erhåller bidragsmedel till 
forskning och fortlöpande miljöanalys från Formas med flera finansiä
rer (10,4 msek).

  Forskning (anslag, bidrag m.m.)

  Övrig omsättning (bidrag, uppdrag  
 och övriga intäkter) *

  Anslag till Svenska artprojektet *

  Basanslag *

* avser fortlöpande miljöanalys.
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Summa intäkter 145,5
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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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