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”Gröna” miljökvalitetsmål har inte uppnåtts

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

Ett rikt växt och djurliv

Myllrande våtmarker

Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård



Rödlistade arter
• Hotstatus
• Metodik enligt IUCN*
• Nationell bedömning
• Ca 20 000 (av 60 000 arter)
• Ingen juridisk status –

naturvårdsverktyg

*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

Naturtypers bevarandestatus
• Bevarandestatus
• Enligt direktivets artikel 17
• Per biogeografisk region
• 89 naturtyper och 164 arter
• Skydd genom Natura 2000 samt 

artskyddsförordningen

Indikatorer för ”Ett rikt växt- och djurliv”



Metodiken utgår från underlag om

• Hur många/ hur mycket? Population / areal

• Var? Förekomst och utbredning

• Trender? Ökande, minskande, stabil

• Hot och påverkan?

• Kvalitet?

• Framtidsutsikter?



Hur rödlistningens kriterier fungerar



Tillståndet för art- och habitatdirektivets naturtyper 



Andel rödlistade arter per landskapstyp och kategori 



•

Bruk av mark och vatten största påverkansfaktorn



”Igenväxning”
• Upphörd hävd genom bete eller slåtter
• Dikning, reglering 
• Plantering på tidigare öppna marker 
• Tätare skogar
• Näring – gödsling och nedfall
• Brist på naturliga störningar – brand, översvämning
• Klimatförändringar – förlängd växtsäsong

Foto Joakim Lannek resp Camilla Finsberg

Vänerns strand 2000

2012



Igenväxning i stora delar av landskapet
• Konkurrensstarka, storvuxna och kvävegynnade arter tar över
• Gräsmarker, stränder, dyner, våtmarker, fjäll och öppna skogsmiljöer påverkas
• Minskad variation av miljöer och successionsstadier på landskapsnivå 

Foto Johan Samuelsson

Foto Anders Jacobson

Foto Johan Samuelsson



Igenväxning inte bara i 
nyetablerad skog

Täckningen av lummerväxter, lingon, 
kråkris och renlav minskar i 
produktionsskog

Sandström et al. Ambio 2016, 45:415–429Riksskogstaxeringen och
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”Avverkning” påverkar särskilt
• Arter i gammal skog, beroende av…

– död ved
– olikåldrig trädstruktur
– blandade trädslag
– inslag av gamla lövträd

• Enstaka gamla träd (inte bara i skog)

Foto Johan Samuelsson



Tillstånd i skogens naturtyper
• Arealen för liten för gynnsam 

bevarandestatus
• Förlust av areal i alla biogeografiska 

regioner 
• 75% av fastmarksskogar med 

naturtypskvaliteter finns utanför 
skyddade områden 

• Åtgärder för att efterlikna naturliga 
störningsprocesser behövs



Värdarter - ”Minskning av relaterad art”
• Andel av värdberoende arter som är rödlistade

Foto Anna-Maria Wremp

Foto Jonas Sandström



”Vattenreglering” påverkar limniska arter och naturtyper
• Fragmentering och förlust av livsmiljöer
• Förändrad näringsbalans

Emån, foto Marie SvenssonFoto Marie Eriksson

Linda Nyman



Sjöar och vattendrag

Foto Cristian Gudasz

• Tillräcklig areal och utbredningsområde 
• Otillräcklig kvalitet 

– Fysisk påverkan
– Vattenkvalitet 

• Dålig status för flera nyckelarter t ex 
flodkräfta och ål

---
• Naturtypen myrsjöar har gynnsam 

bevarandestatus



Hydrologin är avgörande 
för våtmarkerna

• Stora arealer borta i jordbrukslandskapet 
• Dikesrensning och körskador i skogen

• Kvävenedfall
• Upphörd hävd
• Klimatförändringar 

• Bevarandestatusen försämras söderut



”Näringsbelastning” i havet
• Kvaliteten låg pga

– Näringsbelastning
– Fiskars hälsostatus och avsaknad av stor rovfisk
– Minskning av blåmusslor
– Fysisk påverkan

• Utbredningen av arter minskar -
utsjöbankarna kvarvarande livsmiljö 

• Tumlare akut hotad
• Kunskapsbrist



Påverkan av främmande 
invasiva arter

Kotula (Cotula coronopifolia)

2001-2005 2006-2011

2011-2015 2016-2018



”Intensifierat jordbruk”
• Stora brukningsenheter 
• Åkerholmar, kantzoner, småvatten och 

dikesrenar försvinner
• Gräs- och betesmarker minskar
• Minskat livsutrymme för många arter

Foto Anders Jacobson

”antingen- eller landskap”



Fåglar i odlingslandskapet



Minskar insekterna?
• Öppna örtrika marker minskar
• Lövskogar har minskat 
• Produktiva skogar allt mer täta och 

barrträdsdominerade 
• Vallodling skördas ofta och blomresurs 

uteblir 
• Pesticider 
• Ljusföroreningar



• Närmare 900 av de rödlistade arterna 
har försvunnit från minst ett län

Andel 
försvunna 
rödlistade 

arter per län

Arter dör ut regionalt



Ljuspunkter
• Ädellövskog ökar
• Trädklädd betesmark i Natura 2000
• Däggdjur och groddjur
• Satsning på pollinatörer
• Hänsyn i skogsbruket
• Urbana biotoper- vägkanter, 

kraftledningsgator, täkter mm är marker 
i tidiga successionsstadier – kan 
motverka effekterna av igenväxning



Ljuspunkter våta miljöer
• Mindre miljögifter bra för säl, rovfågel
• Restriktioner mot bottentrålning –

återhämtning för vissa koralldjur
• Restaurering i vattenmiljöer ger lokalt 

positiva effekter
• Stor satsning på restaurering och 

återskapande av våtmarker

Foto Mikael Svensson



Tack alla som har bidragit!
• Kollegor på SLU Artdatabanken och 

andra delar av SLU 
• Andra Datavärdskap
• Expertkommittéer
• Referensgrupper
• Rapportörer till Artportalen
• Uppdragsgivare - NV och HaV



Tack för uppmärksamheten!

Lena Tranvik lena.tranvik@slu.se
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