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1. Background 

1.1. About the evaluation 

As part of the quality development of the environmental monitoring and assessment 

(EMA) at SLU, the Biodiversity programme was evaluated in autumn 2015 on behalf of 

the Dean of the Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences. The 

evaluation group consisted of Anne Sverdrup-Thygeson, Norwegian University of Life 

Sciences, Olli Ojala, SYKE, Finnish Environment Institute, Richard Johnson, vice-dean 

in charge of EMA, and Marnie Hancke, research advisor. The assignment is described 

in attachment 5.1. 

The evaluation group supports the contents of the entire report, with Anne Sverdrup-

Thygeson focusing on the scientific content and quality of the EMA programme, Olli 

Ojala focusing on stakeholders’ perspectives and interests, and Richard Johnson and 

Marnie Hancke focusing on the internal organisation of EMA and collaboration with 

other EMA programmes coordinated by faculty.  

1.2. About SLU’s environmental monitoring and assessment 

In addition to research and education the Government has charged SLU with the task 

of conducting environmental monitoring and assessment (EMA). SLU monitors the 

country’s forests, agricultural landscapes, lakes, watercourses and species in order to 

analyse environmental trends. Consequently, the university is a key player in 

interpreting and understanding changes in terrestrial and aquatic ecosystems related to 

land use and a warmer climate. SLU has chosen to organise its environmental 

monitoring and assessment into 10 programmes (see fig 1), each of which relates to 

specific Swedish environmental objectives.  

 

Figur 1. A schematic sketch of SLU’s organisation combining research, education and 

environmental monitoring and assessment and the programmes within EMA. 
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It is SLU’s ambition to collate all projects dealing with environmental monitoring and 

assessment in the relevant programme mentioned above, irrespective of financing. 

Each programme is organised by a coordinator, while, due to their size and scope, the 

programmes forest, agricultural landscape, lakes and watercourses, coastal and sea 

areas, eutrophication and non-toxic environment also have an assistant coordinator. 

Each of the programmes is organized around a specific set of objectives.  

1.3. About the programme Biodiversity 

The programme is intended to provide an overview of the state of biological diversity in 

Sweden. It provides a platform for efforts to achieve the national environmental 

objectives ‘A rich diversity of plant and animal life’, ‘Magnificent mountain landscape’, 

and ‘Thriving wetlands’ which do not have separate programs at SLU. The program 

also partially encompasses the national goals ‘A varied agricultural landscape’, ‘A 

balanced marine environment, flourishing coastal areas’, ‘Sustainable forests’, and 

‘Reduced climate impact’.  

The programme comprises the entire environmental monitoring and assessment of the 

Swedish Species Information Centre, the Terrestrial habitat monitoring (THUF) at the 

Department of Forest Resource Management, and the activities within the ALTER-Net 

at the Department of Aquatic Sciences and Assessment.  

Much of the program’s work focuses on activities linked to the above mentioned 

environmental objectives as well as to international reporting such as the EU Habitats 

Directive (92/43/EEC), Birds Directive (2009/147/EC), and the evaluation of the 

Convention of Biological Diversity (CBD). 

The Biodiversity programme is economically the largest EMA programme coordinated 

by the Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences. Funding for the 

Swedish Taxonomy Initiative and the majority of funding for the Swedish Species 

Information Centre is regulated via governing documents to SLU. External funding 

comprises ca 30% of the total economic turnover and has been relatively constant 

during the period 2009-2015. Uncertainties in annual funding from the energy and 

climate proposition (2009-2011) and from the rural development programme have 

resulted in prioritising long-term projects, such as Floraväkteriet, with less focus given 

to short-term projects.  

2. Conducting the evaluation 

The evaluation group has followed the guidelines given in the document 

‘Utvärderingsdirektivet’ (attachment 5.1). The self-evaluation (attachment 5.2) authored 

by the programme’s coordinator and project leaders within the programme forms the 

basis for the evaluation report.  

The evaluation has been conducted by interviewing persons deemed to have important 

roles within the programme, such as the programme coordinator and project leaders, or 



Evaluation of SLU´s environmental monitoring and assessment programme Biodiversity 

 

5(19) 

 

have key positions at SLU. In addition, persons at collaborating authorities such as the 

Swedish Environmental Protection Agency, the Swedish Agency for Marine and Water 

Management, the County Administration Board, the Swedish Botanical Association and 

the European Topic Centre for Biodiversity have been contacted and interviewed 

concerning their opinion regarding how the programme fulfils the 

authority’s/organisation’s needs for decision support. Attachment 5.3 gives an overview 

of the persons interviewed as well as the questions.  

As no changes in the flow of information to higher organizational levels have occurred 

since the evaluation of the programme Eutrophication in 2013, the evaluation group 

decided not to re-interview key persons at EMA (Prof Göran Ståhl, pro-vice chancellor 

for EMA), the faculty (Prof Barbara Ekbom, Dean of Faculty Natural Resources and 

Agricultural Sciences). Both were informed of this decision and were given the 

opportunity to send complementary information/comments to Marnie Hancke and 

Richard Johnson. Richard Johnson (vice dean with focus on EMA) was not interviewed 

because he was part of the evaluation group.  

Attachment 5.4 lists the grades and assessment criteria that have been used. 

3. Results of the evaluation 

3.1 Boundaries, structure and programme implementations  

The Biodiversity programme can be seen as an umbrella organisation for gathering 

larger and smaller entities at SLU focusing on species and Biodiversity and thus is 

comparable in its structure to the EMA programmes “lakes and watercourses” and 

“coastal and sea areas”. The boundaries of the programme are clearly specified by 

focusing on species diversity. 

The evaluation group assessed the structure of the Biodiversity programme, spanning 

from data collection, method development, to data analyses and communication of 

results as well organisation. However, with the Swedish Species Information Centre 

being the core of the Biodiversity programme it was difficult to define clear boundaries 

between the Centre and the Biodiversity programme. For many the Swedish Species 

Information Centre and the Biodiversity programme are considered as the same. We 

see a need to strengthen the programme’s role in relation to the Species Information 

Centre.  

The constraints that follow from the documents governing the activities of Species 

Information Centre result, however, in limited funding for starting up short-term projects 

within the framework of the programme. Basically two projects, Fauna- and 

Floraväkteri, are driven as long-term projects within the Biodiversity programme. Within 

given economic constraints we suggest increasing the amount of funds to allow 

implementation of short-term projects; ideally conducted in cooperation with other 
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departments at SLU. This would help the Biodiversity programme to define itself 

against the Species Information Centre.  

3.2 Quality of reports and scientific publications  

The output of the Biodiversity programme is not only scientific papers, reports and 

dissemination of results in popular science publications and seminars, but also 

databases and digital tools. 

An important basic aim of the programme is to provide a common baseline for 

description/identification of species and nature types. This is a prerequisite for 

subsequent high quality, efficient research. Here, the work with Dyntaxa is well 

advanced in fulfilling this goal, by providing a taxonomic standard for the main web 

bases as well as relevant nationally financed projects. By providing this database a 

large amount of resources are saved, and the quality of scientific output in other 

projects, both inside and outside of environmental monitoring and assessment at SLU, 

clearly benefits.  

The Biodiversity programme also does high quality work with providing tools for using 

and analyzing data, both from internal and external data sources, like the Artportalen 

and Analysportalen. This adds to increased scientific quality of user outputs. The 

Swedish work on species information is well known and held in high esteem 

internationally.  

In the future, including data from more sources, especially the museum collections and 

the Rikstax, should been given high priority.  

While an excellent job has been done on the standardizing taxonomy (Dyntaxa), there 

is in our opinion still work to be done concerning habitat types (nature types). A similar 

‘common ground’ of both description / identification of habitat types, and for describing 

the state of these habitat types, is clearly needed.  

The THUF/MOTH project illustrates the importance of applying modern methods to 

gain information on relatively rare nature types. Without high quality data input like this, 

the resulting science will suffer. 

Through the Swedish taxonomy initiative, the Biodiversity programme is linked to a new 

‘research unit’. We rate this organizational structure as an important asset of the 

program, for several reasons. Due to being integrated within the Species Information 

Centre, the researchers are able to address the most relevant applied research 

questions. They also have close access to the data, and importantly they develop an 

in-depth understanding of the data (collection method, data limitations etc.) that is vital 

in order produce high quality research outputs, as they do today. They also have good 

access to taxonomic experts. 

The research unit also has a very important job to fulfill in advising others in data 

collection methods and data treatment. In our opinion, it is important to keep sufficient 
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resources in the resource unit so that this aim can be followed up. Especially in 

connection with citizen science, there is a need for input from researchers with 

knowledge of statistics and modelling, both to help designing studies and to assist in 

interpretation. For example, as Floraväkteriet is an important source of information for 

the evaluation of threat status of threatened plants in Sweden, it is important to 

integrate possible limitations and pitfalls of this type of design (only visiting known 

locations, as well as differences in sampling effort, observer biases etc.) when 

analyzing these data.  

The Biodiversity programme does not run courses of its own within SLU, although this 

could be relevant and is worth considering. 

The output of scientific publications from the Biodiversity programme is impressive. In 

the seven years that were reported, this production amounted to more than 300 

scientific papers, almost 450 reports and popular science publications.  

Most of the scientific publications focus on taxonomy and are published in relevant 

journals with decent impact factors (mostly ranging from IF 1-3). They cover an 

impressive range of species and taxa. The papers reflect the focus of projects within 

environmental monitoring and assessment, with the Swedish taxonomy initiative 

focusing on poorly known groups and the Malesefelle-project focusing on insects, 

especially Diptera. There is also a share of ecology /conservation-related papers, also 

in good journals. The Swedish Species Information Centre has a very high scientific 

standing internationally. 

The authors include a long list of names both within and outside the EMA, indicating a 

broad scientific activity and a large amount of co-operation with researchers in different 

institutions. 

Also the amount of popular publications is impressive and important in order to 

communicate the importance of taxonomic knowledge, of monitoring and of nature in 

general, to the public. 

We rate the quality of the scientific output from the Biodiversity programme to be 5 out 

of 5.  

  

Popular 

science and 

reports 

Scientific 

papers 

2009 58 52 

2010 78 60 

2011 64 53 

2012 57 38 
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2013 71 53 

2014 68 44 

2015 49 24 

SUM 445 324 

3.3 Collaboration with external stakeholders 

The EMA programme on biological diversity has extensive connections to international 

organisations and processes. Experts of the programme are involved in the work of the 

EU Commission, international conventions, international research networks, 

intergovernmental forums, international organisations and some less official networks. 

Furthermore, the Swedish Species Information Centre is participating in a framework 

contract that provides support in the implementation of the Habitats Directive for the 

European Commission. 

The Biodiversity programme is well connected to the internationally most relevant 

organisations and processes in their field. Their participation in international work is 

mostly focused on their key expertise in monitoring of Biodiversity and making this data 

public and accessible. Connections to the international society bring added value to the 

national work by enhancing uptake of new ideas and facilitating establishment of co-

operation with international partners. Furthermore, through international co-operation 

the programme is well placed to contribute to international development in their field of 

expertise. The Biodiversity programme and especially its work under the Swedish 

Species Information Centre are internationally well known. 

National portals have been developed to facilitate communication with national 

stakeholders and new tools such as mobile applications are used to promote the use of 

citizen science. ‘Artportalen’ and its data through ‘Analysportalen’ has an important role 

in management and dissemination of species data and it is an important tool for 

environmental impact assessments and planning conservation measures in County 

Administrative Boards. However, only a few of the largest municipalities are actively 

using the portal, and there are differences among the County Administrative Boards as 

to how frequently they use information from ‘Artportalen’. ‘Analysportalen’ has the 

potential for more effective use in dissemination of different environmental data to 

users such as Municipalities and County Administrative Boards. 

The Biodiversity programme as such is not very well known among the national 

stakeholders, although its work is highly appreciated. National stakeholders consider 

generally environmental monitoring and assessment work as important or very 

important for the work of their own organisation. Especially Artportalen, Swedish Red 

List of Threatened Species, Reporting data under Article 17 of the Habitats Directive 

and ‘Nationalnyckeln’ are considered valuable. Stakeholders are generally satisfied 

with the quality of the data provided by the Biodiversity programme. 
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Provision of data in a timely manner is considered mainly good but there have been 

and continue to be issues related to the development of the ‘Artportalen’ and delivery of 

annual compilation of monitoring data (THUF). Stakeholders would have liked to see 

more rapid development in different versions, including monitoring data and inclusion of 

other existing datasets. 

Co-operation with personnel in the programme is smooth and technical support for 

‘Artportalen’ is considered to be very good. However, support for the interpretation of 

the results could be improved. The programme's existing personnel are considered to 

be highly qualified, bringing added value to the programme and its importance as 

partner and data provider. 

Cooperation with national stakeholders could be improved. Clients feel they are not 

well informed of developments within the programme, and the stakeholders 

commented that no formal meetings have been held during last years. Many 

stakeholders feel that through increased stakeholder cooperation they could better 

communicate new data needs in their field as well as influence in the format in which 

the data is delivered. Consequently, stakeholders also identified data gaps (Invasive 

Alien Species, Marine BD) and development needs, and need for better coordination in 

data handling (databases) as well as areas of staff competences. Nevertheless, the 

programme is mostly considered sufficient in extent. 

Better consideration of stakeholder needs would also help justifying resource needs 

and encourage stakeholders to develop answers to emerging new data needs with the 

EMA. On-going activities, such as Swedish National Forest Inventory, are attractive for 

stakeholders as they enable cost-efficient ways to meet emerging data needs. 

Synergies within the programme and SLU are more generally important for 

stakeholders and make the programme attractive. 

Poor understanding of the extent of the programme made it difficult for most 

stakeholders to give precise answers concerning the entire programme. This is 

reflected in the answers related to funding and difficulties in assessing development 

needs. Increasing public awareness of the programme's results would also make it 

easier to articulate needs for additional resources for the programme. 

The quality and quantity of international co-operation clearly is an additional strength of 

the Biodiversity programme. We rate the programme’s co-operation with stakeholders 

to be 4 out of 5.  

3.4 Internal organisation and collaboration 

The EMA programme Biodiversity is one of six environmental assessment and 

monitoring programmes located at the faculty of Natural Resources and Agricultural 

Sciences. The programme’s co-ordinator is situated at the Swedish Species 

Information Centre.  
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The exchange of information between the faculty and programme coordinators is 

mainly through the EMA board meetings, where programme coordinators are given the 

opportunity to participate. As a forum for information and dialogue these meetings are 

highly appreciated. Communication to higher levels within SLU occurs via the chair of 

the EMA board, representing the NJ-faculty in the SLU EMA council. Moreover, the 

EMA council plays a vital role in linking the different faculties.  

To be able to assess the level of internal collaboration coordinators of programmes 

forest, coastal and sea areas, lakes and watercourses, climate and agricultural 

landscape as well as the Head of the Swedish Species Information Centre were 

interviewed. Interview questions can be found in the attachment (5.3.3). 

This group related the Biodiversity programme either to the Swedish taxonomy 

initiative, Artportalen or the Swedish Species Information Centre. The programme 

appears to be very large from the outside and it is not obvious for other coordinators or 

project leaders to use the Biodiversity programme as an entrance to species diversity 

related questions. A need for communicating the EMA-funded activities within the 

programme was expressed.  None of the persons interviewed, due to lack of insight, 

felt qualified to assess whether the programme’s structure and organisation is sufficient 

to contribute to the Swedish environmental objectives. From a societal point of view, 

the relevance of the Biodiversity programme was estimated to be very high, mostly due 

to the programme’s focus on species diversity, in contrast to the nature-type oriented 

structure of the other EMA programmes at SLU. However, focus on species diversity 

was considered to constitute a hinder in collaborating with other EMA programmes 

which focus on nature-types.  

The Biodiversity programme/Swedish Species Information Centre and their 

organization are easily associated with an authority’s working structure. The majority of 

persons interviewed suggested increasing collaboration with research-heavy 

departments at SLU. Working across programmes or departments is facilitated by 

projects and most coordinators mentioned lack of EMA project funding as a factor 

hindering collaboration. One coordinator remarked that there simply is not time to work 

across programme boundaries.  

The majority of persons interviewed were impressed by the programme’s work with 

citizen science, the marketing and the outreach of the Species Information Centre. 

Especially coordinators of programmes hosting databases expressed an interest in 

increased knowledge transfer.  

Despite limited collaboration with other EMA programmes, coordinators were satisfied 

with the amount of information exchange, both among programmes and within the SLU 

organisation. The grades for the programme concerning information exchange ranged 

between 2 and 4, with a mean of 3 (1 = not satisfied with the information exchange, 5 = 

fully satisfied). 
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3.5 Objectives 

SLU has developed a detailed goal structure for all its activities as well as for EMA. In 

this evaluation we only discuss the general goals for EMA and the specific goals of the 

Biodiversity programme. 

 

The general goals for EMA at SLU are: 

1) There will be a strong connection between EMA and other missions of SLU; 

2) EMA will be a European leader and contribute to international progress in 

scientifically based assessments; 

3) Delivery of decision support that allows the exploitation of resources to be 

weighed against the environmental consequences of that exploitation. 

The EMA council has developed a number of sub-goals with proposed indicators for 

each general goal to be used in evaluations. Most of these sub-goals are expressed as 

directions rather than absolute targets. Although several of the indicators are difficult to 

quantify without detailed information on the use of time and resources within the 

programme, we conclude that the Biodiversity programme significantly contributes to 

the three above-mentioned general goals. 

The EMA-Biodiversity programme is a multi-faceted program with many activities. Still, 

although the persons interviewed were not familiar with entire program, they 

commented that the program appears to be well coordinated and with no internal 

conflicts between sub-projects and no indications of overlapping activities. 

General goal 1, to establish a strong link between EMA and other activities at SLU, was 

judged to be mostly achieved. This aim is related to both research and education. 

The research part has been strengthened in recent years by the establishment of a 

‘research unit’ within the Swedish Species Information Centre. We consider this an 

important improvement to the program, giving opportunities to show the advantages of 

having the Biodiversity programme based at SLU. Through external funding, the unit 

has been able to employ post-docs, further strengthening links within and outside of 

SLU. 

As for research related to the EMA in other parts of SLU, we find it difficult to judge the 

exact character and extent of this activity. As the Biodiversity programme produces 

some very basic tools and products for almost all research related to Biodiversity, like a 

common taxonomic system and the Artportalen, it can be argued that much research at 

SLU and elsewhere depends on this program. Still, the Biodiversity programme would 

gain from a closer two-way interaction with SLU researchers in the future. 

As for education, this is not defined as a part of the programme, although some 

employees are involved in SLUs courses or as supervisors. In our opinion, it might be 

worth considering whether the EMA should also give courses of its own.  
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General goal 2 can be assessed as fully achieved as EMA Biodiversity is well 

connected to the internationally, especially European, most relevant organisations and 

processes in its field. Their participation to the international work is well focused on 

their key expertise in monitoring of Biodiversity and making this data public and 

accessible. The programme has a good reputation in Europe and they are perceived as 

valuable partner. 

General goal 3 is assessed as mostly achieved. The programme provides tools and a 

knowledgebase that allows for a high quality assessment of the most important impacts 

on Biodiversity. The tools and the knowledgebase provided by the programme also 

allows for a science-based assessment of consequences of the use of natural 

resources. 

The potential of ‘Analysportalen’ to analyse biological data together with other 

environmental data is probably not fully exploited. The most important international 

reporting obligations are well met. Through good contacts, good quality data storage 

and functional portals the data is efficiently made available to the national stakeholders 

for policy development and planning of conservation measures. The programme’s own 

publications and especially means of disseminating the information are innovative. The 

potential of citizen science is effectively mobilized and utilized. 

The specific goal of collecting and following impacts of invasive species has been 

implemented for vascular plants. Whereas, for other taxa the work is still on-going or 

there are difficulties in organising the work. However, integration to the 'Artportalen' is 

lacking. 

The specific goal of analysing impacts and links between climate and biological 

diversity has been limited due to the lack of resources. These types of work, such as 

phenology, are currently done outside the programme. 

The sub-goal related to producing stakeholder relevant analyses for decision making is 

not fully achieved and stakeholders often feel that they should have a larger role in 

determining what analyses are done and what data is delivered. 

Another sub-goal related to following attitudes and values in relation to biological 

diversity in society has not been reached. However, this could relate to the relevance of 

analyses and data delivered.  

3.6 Ideas for development 

The Biodiversity programme makes an important contribution to surveying and 

monitoring of Biodiversity in Sweden, and the need for these services will most likely 

increase in the near future. Therefore, stability in future financing is important, both to 

be able to plan ahead and in order to keep competence within the department. Many of 

the persons interviewed also mentioned the need for increased resources in order to 

gain more flexibility and to be able to follow up relevant topics on a short notice. We 

find it wise to make sure the environmental monitoring and assessment has the 
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capacity and competence to use modern methods (like keeping up-to-date with new 

DNA barcoding methods and the development in use of remote sensing data).  

In our opinion, developing the research group and the use of biostatistical competence 

and modelling approaches is an idea for future development. Through method 

development and support, there is a large potential to increase the quality of data input 

from citizen science. This is important, as much of data collection also in the future will 

depend on citizen science. The citizen science activities also have a very important role 

to play in engaging the public in environmental issues. Through strengthening the 

research part of the Biodiversity programme, the quality of scientific output in the form 

of international articles will also increase, and help to maintain the programme as a 

respected European leader in this field of study.  

Also, there is a need to focus on the development of a nature type system of similar 

quality as the species system (Dyntaxa). This will make it easier to contribute both to 

reporting and to address more specific upcoming questions related to changes in 

habitats due to climate change, changes in land use etc. 

Clearly, the uptake and use of available information by stakeholders can be supported 

by focused training (e.g. municipalities). Stakeholders (especially municipalities and 

County administrative boards) should be kept informed about developments within the 

programme and interactive discussions continued (e.g. stakeholder group meetings re-

instigated). 

Sufficient resources should be secured for the inclusion of data from other sources, 

such as  museum collections and the Riksskogstaxeringen. Importantly, Invasive Alien 

Species should be integrated to 'Artportalen'. A better coverage of the data would 

probably also make the use of databases more attractive to users. Better data 

coverage (incl. monitoring data) would directly help improving the quality of 

Environmental Impact Assessments and Strategic Environmental Assessments but 

there are important issues related to this that should be discussed with SEPA before 

any action is taken. Ability to store data related to structures and functions of Habitat 

types would be attractive for stakeholders too. 

EMA Biodiversity should also try and secure more resources for analysing their data 

with a view to produce good science to underpin decisions on conservation measures 

at a national level. This would serve especially the obligations set in the EU Nature 

directives. Also other options for stakeholder driven analyses could be explored. 

4. Conclusions and recommendations 

The evaluation group draws the following main conclusions on the outcome of the 

Biodiversity programme during the last six years:  

The Biodiversity programme can be seen as an umbrella organisation for gathering 

entities at SLU focusing on species and Biodiversity. It covers a broad spectrum of 

activities and in general delivers high-quality output. The fact that funding is limited and 
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mostly tied up in large projects, unfortunately limits the ability of the programme to 

address upcoming relevant issues through smaller projects. 

The level of dissemination of work is impressive, and the scientific quality of the 

databases, published papers and other output from the programme is high and at the 

international scientific forefront. The publications reflect a high level of cooperation 

within the programme but also with other national and international scientific groups. By 

providing high-quality databases the quality of scientific output in other projects, both 

inside and outside of the programme, has increased.  

The programme has extensive connections to international organisations and 

processes, and the quality and quantity of international co-operation clearly is an 

additional strength of the Biodiversity programme. Nationally, the Biodiversity 

programme is not well known among the national stakeholders, but its work is highly 

appreciated. Stakeholders are generally satisfied with the quality and extent of the data 

provided by the Biodiversity programme. However, through increased co-operation with 

stakeholders data gaps could be identified, prioritised and eventually closed. Those of 

the stakeholders who felt that they had sufficient contact with the programme were 

mostly satisfied also with the data delivered. Issues related to timely delivery of 

products were raised by many. This issue can be potentially resolved by ensuring 

sufficient resources for project coordination. Increased communication with 

stakeholders and about the results of the project would also help in justifying resource 

needs. 

Concerning internal organisation and collaboration, a majority of persons interviewed 

indicated they were impressed by the programme’s work with citizen science and the 

outreach of the Species Information Centre. There might be a need for better 

communicating the EMA-funded activities within the programme, as well as improving 

collaboration with other EMA programmes and with research-heavy departments at 

SLU. 

Our main suggestions for improvement are as follows: 

 Increased collaboration with research-heavy departments at SLU and with other 

EMA programmes. This can be achieved through common projects, common 

research efforts, and organizing courses for students  

 Improving Artportalen further by including monitoring data and other existing 

datasets (e.g.  museum collections and IASs) 

 Develop a generic Swedish system for identification and description of habitat 

types (nature types) 

 Work for increased funding to make it possible to address up-coming relevant 

issues in a more flexible way, through smaller, short-term projects  

 Increased communication with national stakeholders especially on development 

needs and products. 
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5. Attachments 

5.1 Assignment 

(Parts of the instructions for the evaluation which are relevant for the evaluation group have 

been lift in). 

Syftet med utvärderingen av SLU:s miljöanalysprogram är att få underlag för beslut om 

strategisk programutveckling, allokering av statanslag och justering av programvisa 

mål.  

Utgångspunkter för utvärderingen 

 Den görs med utgångspunkt såväl från LSU:s allmänna mål för den fortlöpande 

miljöanalysen, som de programvisa mål som finns för varje miljöanalysprogram. 

 Den beaktar hur programmet bidrar till arbetet med de nationella 

miljökvalitetsmålen, Sveriges internationella åtaganden enligt konventioner och 

EU-lagstiftning, samt sektorernas behov av beslutsunderlag för hållbart 

nyttjande av naturresurser. 

 Den omfattar aspekter på arbetets kvalitet, nytta för avnämare, samt interna 

organisatoriska frågor. 

 Den omfattar hela miljöanalysprogram, det vill säga såväl de delar som har 

statsanslag som de som finansieras med externa medel. Särskild vikt ska dock 

läggas vid de statsanslagsfinansierade delarna av programmet.  

 Den beaktar lämplig rollfördelning mellan olika nationella utförare med 

utgångspunkt från inom vilka områden SLU:s forskning och miljöanalys har en 

stark kompetensbas. 

 Den leder fram till betygssättning a programmets prestation, förslag om 

utvecklings- och nedprioriteringsområden, förslag om justerade programvisa 

mål, samt eventuella förslag om förändringar för att förbättra programmets 

effektivitet (inom de ramar som ges av SLU:s övergripande organisation av den 

fortlöpande miljöanalysen). 

 Den ger underlag för bedömning av hur stora statsanslag som bör fördelas till 

programmet. 

 

Redovisning av utvärderingen 

 En kortfattad beskrivning av hur man genomfört utvärderingen. 

 En betygssättning av programmet med tillhörande kortfattade beskrivande 

texter – för vart och ett av momenten: 
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 programmets genomförande, kvalitetsarbete och leveranser i relation till 

SLU:s allmänna mål och de programpecifika målen,  

 samverkan med uppdragsgivare, avnämare av resultat, andra utförare, 

och internt inom SLU (bland annat samspelet miljöanalys – forskning 

respektive utbildning, samt 

 strategi och utvecklingsplaner 

 Utvärderingsgruppens syn på programmets styrkor, svaghet och nisch i 

förhållande till andra utförare, nationellt och internationellt.  

 Förslag om på vilket vis man anser att programmet behöver utvecklas. 

5.2 List of analysed documents 

1. Self-evaluation of the programme acidification (Mora Aronsson et al. 2015) (SLU ID: 

SLU ua2015.1.1.2-3969) 

2. Programme specific objectives for environmental monitoring and assessment 

programmes at the faculty of agricultural resources.  

https://internt.slu.se/Documents/internwebben/foma/fastst%c3%a4lldaFomaDokument/

programvisaM%c3%a5l_NL-fak_2011-02-01.pdf 

3. Objectives for SLU’s environmental monitoring and assessment  

https://internt.slu.se/Documents/internwebben/foma/fastst%c3%a4lldaFomaDokument/

m%c3%a5lstrukturFoma101105.pdf 

5.3 Interviewed or consulted people and questions used in the interviews 

5.3.1 Interviews with stakeholders conducted by Olli Ojala 

Interviewed persons:  

Mark Marissink, Swedish Environmental and Protection Agency (Naturvårdsverket) 

Anna Lindhagen, Swedish Environmental and Protection Agency (Naturvårdsverket)   

Helena Rygne, County Administrative Board (Länsstyrelsen), Örebro län  

Doug Evans, European Topic Center for Biodiversity 

Erland Letteval, Swedish Agency for Marine and Water Management, Havs- och 

vattenmyndigheten 

Stefan Grundström, Swedish Botanical Association, Svenska botaniska föreningen 

Conny Jacobson, Swedish Environmental and Protection Agency (Naturvårdsverket) 
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Interview questions: 

 Beskriv din ”karta” över biologisk mångfald: ditt nätverk och dina viktigaste 

kontakter. Hur stort är försurningsprogrammets utrymme i förhållande till de 

övriga aktörernas utrymme? 

 Beskriv på vilket sätt du har nytta av SLU:s försurningsprogram i ditt arbete? 

Eventuellt utvidgning mot hur myndigheten/organisationen har nytta av 

programmet. 

 Betygsätt de delar som nyttjas i din organisation på en skala 1-5 där 1 = inte 

viktigt alls, 5 = mycket viktigt. 

 Motsvarar programmets inriktning dina behov av data/underlag/resultat/stöd? 

 Tror du att försurningsprogrammet bidrar till att nå det nationella 

miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning ja/nej/vet inte. Om nej, vad saknas? 

 Finns det andra utförare som erbjuder samma utbud/tjänster till högre kvalitet? / 

Hur är kvaliteten på SLU:s tjänster jämfört med andra utförare av liknande 

tjänster. 

 Ur din verksamhets perspektiv, vad är styrkorna med programmet 

 Ur din verksamhets perspektiv, vad är svagheterna med programmet? 

 Har du nytta av att programmet har nära kontakt med forskningen?  

 Ur din verksamhets perspektiv, vilket utvecklingsbehov ser du för programmet 

Försurning i framtiden? Saknar ni något i programmets utbud/tjänster? 

 Hur nöjd är du med (på en skala 1-5 där 1 = inte nöjd alls, 5 = mycket nöjd) 

-Dataleverans överlag 

-Datalevereras i tid 

-Data uppfyller ditt behov av kvalitet 

-Kontakter med personer inom programmet biologisk mångfald 

 

5.3.2 Interviews with project leaders and contact persons within the programme 

conducted by Anne Sverdrup-Thygeson 

Interviewed persons:  

Mora Aronson, programme coordinator  

Johan Liljeblad, contact person for Dyntaxa – svensk taxonomisk databas and for 

Biologiska termer och begrepp 
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Marit Person Rodén, contact person for Fynddata 

Tord Snäll, researcher at Swedish Species Information Centre 

Mari Jönsson, research assistant at Swedish Species Information Centre 

Anders Jacobsen, contact person for Swedish nature types 

Håkan Berglund, contact person for Länsstyrelsernas arbete med skyddade områden 

och arter and for SKS uppdrag – information om skogslevande rödlistade arter 

Interview questions:  

 Vilken roll har du haft i programmet? 

 Vilken betydelse har programmet haft? 

 Har programmet varit organiserat bra? 

 Hur kommer externa uppdrag in (genom programmet eller direkt kontakt med 

enskilda forskare)? 

 Vilka ändringar bör göras i programmet? 

 Vilka framtidsfrågor är relevant för programmet? 

 

5.3.3 Interviews with EMA programme coordinators conducted by Richard 

Johnson 

Interviewed persons:  

Anna-Lena Axelsson, coordinator programme forest 

Ola Langvall, coordinator programme climate 

Stina Drakare, coordinator programme lakes and watercourses 

Jens Olsson, coordinator programme coastal and sea areas 

Åke Berg, coordinator programme agricultural landscape 

Interview questions:  

 Vad känner du till om programmet biologisk mångfald? 

 Har programmet varit organiserat bra med tanke på att programmets inriktning 

ska bidra till att nå de svenska miljökvalitetsmålen, först och främst Ett rikt växt- 

och djurliv, Storslagen fjällmiljö, och Myllrande våtmarker? 

 Behöver inriktningen ändras eller anpassas? 
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 Programmet beskriver i sin självvärdering att den har kopplingar till 

miljöanalysprogrammet skog/klimat/sjöar och vattendrag/kust och hav, 

jordbrukslandskap. Skulle du kunna beskriva hur kopplingarna ser ut från ditt 

håll?  

 Skulle det kunna finnas fler kopplingar som ökar det interna samarbetet?   

 Beskriv nyttan för programmet skog/klimat/sjöar och vattendrag/kust och hav, 

jordbrukslandskap med kopplingen till biologisk mångfald.  

 Hur får du information om programmet biologisk mångfald? Informationsflöden 

som rör programmet – beskriv dessa utifrån ditt perspektiv (din roll). Betygsätt 

på en skala 1-5, där 5 är mycket nöjd och 1 inte alls nöjd. 

 Vad behövs för att höja betyget om ett steg?  

 Finns det något negativt med programmet biologisk mångfald?  

 Vilka framtidsfrågor är relevant för programmet biologisk mångfald?  

 Något vi borde frågat om, som du tycker att vi missat?  

 

5.4 Assessment criteria 

In the evaluation the following grades and assessment criteria have been used.  

Grade Criteria 

 scientific Collaboration/ strategy and 

development 

fullfillment 

5 Internationellt hög Utmärkt Mycket nöjd 

4 Internationellt erkänd Mycket bra - 

3 Måttlig Bra - 

2 Otillräcklig/bristande Otillräcklig/bristande - 

1 Dålig Dålig Inte alls nöjd 
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ArtDatabanken 
 

2015-10-09 

Självvärdering av SLU:s miljöanalysprogram 
Biologisk mångfald 

Inledning 
SLU:s miljöövervakningsprogram utvärderas normalt med femårsintervall. 
Utvärderingen av programmet Biologisk mångfald beaktar perioden från den 
senaste utvärderingen från 2009, som kallades Kvalitet och Nytta (KoN), fram till 
sommaren 2015. Självvärderingen är utarbetad av Mora Aronsson (koordinator) 
samt Wenche Eide, Sanna Nordström och Johan Samuelsson, med bidrag från: 
Karin Ahrné, Pavel Bina, Ulf Bjelke, Tomas Carlberg, Jan Edelsjö, Margareta 
Edqvist, Hans Gardfjell, Ulf Grandin, Ulf Gärdenfors, Ragnar Hall, Karin Herlitz, 
Anette Håkans, Mona Naeslund, Ingrid Nordqvist Johansson, Björn Karlsson, 
Artur Larsson, Sonja Liedenberger, Johan Nilsson, Marit Persson Rådén, Ulla-Britt 
Pettersson, Jonas Sandström, Liselott Sjödin Skarp, Tord Snäll, Sebastian 
Sundberg, Rikard Sundin, Lena Tranvik och Eddie von Wachenfeldt. 

Hänvisningar inom parantes refererar till Bilaga 2 och de verksamheter/projekt som 
är listade där under respektive nummer. 

 

Programöversikt 
Miljöanalysprogrammet Biologisk mångfald ska ge en översiktlig helhetsbild av 
miljötillståndet hos den biologiska mångfalden i Sverige. Programmet kopplar 
främst till miljömålet Ett rikt växt- och djurliv, samt till Storslagen fjällmiljö och 
Myllrande våtmarker som saknar egna miljöanalysprogram vid SLU. Programmet 
svarar även delvis mot miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Hav i balans samt 
levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar och 
Begränsad klimatpåverkan. Programmet omfattar i dagsläget ArtDatabankens hela 
miljöanalysarbete, Terrester habitatuppföljning vid institutionen för Skoglig 
resurshushållning samt verksamheten inom ALTER-Net vid institutionen för 
Vatten och miljö. 

Mycket av programmets arbete fokuserar på verksamhet kopplad till ovan nämnda 
miljömål samt till internationell rapportering, främst av EUs art- och 
habitatdirektiv, fågeldirektivet samt utvärderingen av CBD. 
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Av miljöövervakningsprojekt är det främst Floraväkteri, Faunaväkteri, Terrester 
Habitatuppföljning (THUF) samt verksamheter kopplade till Biogeografisk 
uppföljning (Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens uppföljning av 
Habitat- och Fågeldirektiven i hela landskapet). 

Programmets verksamhet spänner över hela miljöanalysens verksamhetsområde 
från standarder, metodutveckling och datainsamling till analys och kommunikation 
av resultat. 

Två av verksamhetens grundbultar är den taxonomiska databasen Dyntaxa och 
användarhanteringssystemet UserAdmin. Dyntaxa (bilaga 2:3) utgör taxonomisk 
standard för programmets övriga system som lagrar information om arter. 
Samtidigt utgör den standard för flertalet andra databaser som är nationella 
datavärdar för artrelaterad information. UserAdmin (bilaga 2:40) hanterar 
användarkonton och rättigheter till åtkomst av känslig information om vissa arter. 

Floraväkteri (bilaga 2:17) – en ideell övervakning av hotade kärlväxter – startade 
på initiativ från WWF och ArtDatabanken 1987 och har sedan utvecklats till att 
omfatta flertalet hotade kärlväxter och genererar nu populationsuppskattningar från 
mer än 5000 växtlokaler årligen. Floraväkteriet koordineras idag av Svenska 
Botaniska Föreningen på uppdrag av ArtDatabanken. Faunaväkteri (bilaga 2:18), 
en motsvarande verksamhet för djur, startades 2010. Faunaväkteriet har 
huvudsakligen drivits som en rad avgränsade projekt, t.ex. grodor, bastardsvärmare 
och igelkottar. Verksamheten koordineras av ArtDatabanken och sker i nära 
samarbete med de ideella föreningarna, främst Sveriges Entomologiska Föreningen 
och Naturskyddsföreningen. 

Den tredje stora verksamheten inom programment som sysslar med 
datainsamlingen är THUF (Terrester Habitat UppFöljning, bilaga 2:28). Den 
byggdes upp i samband med de ökade kraven på samordnad datafångst för 
rapporteringen av art- och habitatdirektivet till EU (artikel 17-rapporteringen) och 
samordnar datafångsten inom RT (Riksskogstaxeringen) och NILS (Nationell 
Inventering av Landskapet i Sverige), samt utför en del kompletterande datafångst 
för mindre vanliga naturtyper samt havsstränder. 

För datalagring utgör Artportalen (bilaga 2:36) en viktig komponent inom svensk 
miljöövervakning, inte bara som datalager för artobservationer inom 
miljöövervakningen utan även som generell samlingsplats för förekomstdata från 
myndigheter, ideella föreningar, forskare och privatpersoner, som 
kommunikationsplattform för artintresserade och som inspirationskälla för en ökad 
kunskap om arterna och deras förekomst. Under perioden 2009-2015 har 
Artportalen uppgraderats och succesivt har organismgrupper förts över från det 
gamla till det nya systemet. Sista gruppen (fåglar) fördes över i maj 2015 och i 
slutet på året avslutas projektet och Artportalen övergår i löpande förvaltning. 
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För skyddsvärda träd och musslor (bilaga 2:37) finns två separata databaser och 
portaler. Då dessa byggdes uppfyllde Artportalen inte de krav som 
miljöövervakningen av stormusslor och skyddsvärda träd krävde. Nu pågår en 
förstudie för överföring av databaserna till nya Artportalen så att de blir helt 
integrerade. 

De data som samlas in inom programmet, tillsammans med stora mängder externa 
data, används inom många skilda verksamheter. Två större redovisningar som ger 
stort avtryck nationellt och internationellt är Rödlistan (bilaga 2:41) som 
uppdateras vart 5:e år och Artikel 17-rapporteringen (bilaga 2:9) som levereras till 
EU vart 6:e år. En viktig del av dataflödet är det som går direkt till 
naturvårdshandläggning, genom den så kallade Artportalskopplingen som via en 
webservice ger länsstyrelsernas handläggare tillgång till artportalsdata och data 
från ytterligare sju databaser direkt i sina handläggarverktyg. 

Ett särskilt verktyg, Analysportalen (bilaga 2:45), har tagits fram inom Svenska 
LifeWatch och ger möjlighet att samanalysera Artportalsdata med andra datakällor 
som innehåller artobservationsdata, samt med stora mängder omvärldsdata, t.ex. 
om klimat, geologi och samhallsstrukturer. 

En stor del av programmet utgörs av Svenska artprojektet (bilaga 2:6, 7, 8, 43 & 
44) som dels finansierar forskning, dels stöder arbetet med de biologiska 
samlingarna och dels tillgängliggör information om arter i avsikt att underlätta 
artbestämning. Det sistnämnda har fram till 2014 skett genom bokverket 
Nationalnyckeln till Sverige flora och fauna som utkommit med totalt 18 volymer. 
I fortsättningen kommer artinformationen och artbestämningsverktygen i huvudsak 
att publiceras digitalt med ingång från ArtDatabankens webbplats. 

Programmets särart – med ett större artfokus än de andra mer naturtypsinriktade 
FoMA programmen – samt att huvuddelen av programmet utgörs av 
ArtDatabankens verksamhet, innebär att koordinatorsrollen utvecklats till en 
nätverksroll, som huvudsakligen ägnas åt informationsöverföring. Externa medel 
för FoMA projekt har varit uppbundna till Flora- och Faunaväkteri samt ALTER-
Net. Det har därför inom koordinatorns uppdrag inte funnits mycket utrymme för 
utveckling av verksamheten annat än med tillfälliga kortsiktiga medelstilldelningar. 

Referensgruppen för programmet består av representanter från Naturvårdsverket, 
Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt 
länsstyrelserna i Jönköping och Örebro. Referensgruppen träffades fysiskt senast 
2010 i samband med en workshop om programvisa mål. De huvudsakliga 
kontakterna med referensgruppen har skett via e-post eller telefon. 

ArtDatabanken, Svenska artprojektet, Artportalen och Svenska LifeWatch har egna 
styrgrupper, referensgrupper, vetenskapliga kommittéer mm. 

Institutioner involverade i programmet: 
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• ArtDatabanken 
• Institutionen för Skoglig resurshushållning 
• Institutionen för Vatten och miljö 
• Institutionen för Akvatiska resurser 
• Institutionen för Ekologi 
• Centrum för Biologisk mångfald 

Programmets olika verksamheter har ett brett kontaktnät inom SLU, inom övriga 
Naturvårdssverige från departement och centrala myndigheter, via länsstyrelser och 
kommuner, till skogsbolag, ideella föreningar, intresseföreningar och 
naturintresserad allmänhet. Verksamheten har också stort utbyte med 
naturvårdsbiologisk och taxonomisk forskning inom universitet och biologiska 
museer i Sverige och andra länder – samt internationell. 

 

SLU:s nisch 
Vid sidan om forskning och utbildning bedriver SLU omfattande verksamhet inom 
området fortlöpande miljöanalys. Ett uppdrag som tillkom i samband med att 
Naturvårdsverkets forskningsavdelning utlokaliserades till SLU. Denna verksamhet 
innebär att återkommande samla in och sammanställa data, genomföra analyser, 
samt presentera resultat som underlag för beslut om hållbart nyttjande av de 
biologiska naturresurserna. SLU:s nisch är att erbjuda stöd till myndigheter och 
rådgivning baserad på vetenskaplig grund med nära koppling till forskningen. 
Resultaten används främst för uppföljning och utveckling av de nationella 
miljökvalitetsmålen, för näringarnas strategiska beslut, samt för rapportering till 
EU och uppfyllande av internationella konventioner. Ett viktigt motiv för att 
bedriva miljöanalys vid SLU är att synergierna med forskningen är omfattande. 
Genom att mycket nationell miljöövervakning är samlad på SLU har SLU en 
bredare kompetens på området jämfört med andra aktörer. Många av 
verksamheterna inom programmet saknar andra aktörer inom landet. 
Kompletterade datainsamling, främst när det gäller abiotiska faktorer, utförs av 
t.ex. SMHI, IVL och SGU. 

Internationellt kan SLU:s program Biologisk mångfald närmast jämföras med 
Norsk Institut för naturforskning (NINA), Norska Artsdatabanken, Finlands 
miljöcentral (SYKE) och Danmarks miljøundersøgelse (DMU) vid Århus 
universitet. 
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Ekonomisk sammanställning 
I tabell 1 redovisas den årsvissa ekonomiska omfattningen av program biologisk 
mångfald sedan 2009, inklusive en prognos för 2015. Medel till Svenska 
artprojektet samt merparten av basanslaget till ArtDatabanken styrs av SLUs 
regleringsbrev. De särskilda utveklingsprojekten (bilaga 2:17, 18, 24, 26, 30, 31, 
32, 33, 34 och 46) finansierades 2009-2011 via medel från den s.k. energi- och 
klimatpropositionen och sedan via stadsanslaget men på en lägre nivå, vilket ledde 
till att flera projekt fick avslutas i förtid. Största delen av uppdragsintäkterna 
regleras via ett ramavtal med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten 
(bilaga 2:9, 10, 11, 12, 35, 36, 37 och 39). Den största enskilda posten inom 
uppdragsintäkterna är Artportalen (2015, >11 milj kr). Programmet är 
externfinansierat till cirka 30 %, en nivå som varit tämligen konstant över perioden. 
Inom Svenska artprojektet fördelas huvuddelen av forskningsstödet samt hela 
museistödet externt för att främja taxonomisk forsning respektive stödja skötseln 
och uppbyggnaden av de biologiska samlingarna. 

Tabell 1. Intäkter (tkr) 2009-2014 för SLU:s miljöanalysprogram 
Biologisk mångfald samt prognos för 2015. 

Intäkter Foma / År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
prognos 

Svenska artprojektet 65000 65451 65450 65000 60000 55000 55000 
 varav Forskning och 
Nationalnyckeln 45000 45451 45450 45000 40000 40000 40000 

 varav Museistöd 20000 20000 20000 20000 20000 15000 15000 

Programkoordinering 200 200 210 210 210 215 216 
Basanslag 
ArtDatabanken 12000 12330 13120 13770 13863 14100 14226 

Flora- och 
faunaväkteri 1000 1000 1000 1000 1000 1022 1030 

Alternet 250 250 206 210 210 217 217 

Övriga FoMA-anslag 1410 2575 1850 160    

THUF 8000 1800 1550 1550 1100 1700 3200 

MOTH  5000 8500 12000 11000 3000 40 
SLW medfinansiering 
(rektor)   550 550 990  370 

Dataplattformar 600 1261 1420     
Uppdragsintäkter exkl 
LBP 18343 20409 19904 20619 22511 21970 20700 

Bidragsintäkter 549 1081 1001 1851 1535 3118 2000 

Övriga intäkter 7514 6809 5749 5119 4609 4346 4000 

Summa 114866 118166 120810 122039 117028 104688 101000 
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Viktiga resultat och avnämare perioden 2009-2015 
Den långa listan på publikationer relaterade till programmet i Bilaga 1 visar att 
programmets data och information når ut både populärt och vetenskapligt och att 
de publikationer som tas fram inom programmet får stor spridning. I nästa stycke 
presenteras några huvudpunkter som är värda att särskilt nämna (för mer detaljerad 
information hänvisas till Bilaga 2). 

Svenska artprojektet – En av de största forsknings- och folkbildningsinsatserna när 
det gäller arter och artbestämning genomförs inom ramen för Svenska artprojektet. 
Totalt publicerades 18 volymer av Nationalnyckeln fram till 2014. Från 2015 och 
framåt kommer fokus att ligga på att successivt publicera artinformation inklusive 
bestämningsverktyg på webbplatsen i en mer flexibel form. Svenska artprojektet 
har varit den viktigaste finansiären av taxonomisk forskning i Sverige och 
museistödsarbetet har betytt mycket för att be biologiska samlingarna ska kunna 
bevaras, skötas och digitaliseras. 

Samlad artinformation – I februari 2013 beslutade regeringen om nya mål för 
Svenska artprojektet. Därför startade ArtDatabanken utvecklingsprojektet Samlad 
artinformation för att utreda hur information och resultat från Svenska artprojektet 
ska kunna spridas och publiceras digitalt tillsammans med ArtDatabankens övriga 
artinformation. Projektet har genomförts i flera etapper och är nu avslutat. 
Webbgränssnittet Artfakta som lanserades i april 2015 är ett första steg till en 
samlad digital presentation av all artinformation på ArtDatabanken. Detta första 
steg fokuseraa på information om rödlistade arter i Sverige. Successivt kommer 
Artfakta att fyllas på med information om andra grupper av arter, samtidigt som 
fler funktioner utvecklas. För att ytterligare underlätta åtkomst och tillgängliggöra 
data har ArtDatabankens webbplats i sin helhet fått ett nytt utseende. Prioriterat 
fortsatt utvecklingsarbete är den samordnade presentationens innehåll, 
funktionalitet och ett användarvänligt gränssnitt. 

Rödlistan – Programmets, historiskt sett, främsta verksamhet har varit arbetet med 
att ta fram Rödlistan över Sveriges hotade och nära hotade arter. Det är fortfarande 
en av de viktiga verksamheterna bland flera andra. Rödlistan utgör basfakta för 
svenskt naturvårds- och bevarandearbete. 

Artikel 17 – EU:s art- och habitatdirektiv representerar ett kraftfullt verktyg inom 
naturvården, eftersom det genomsyrar miljölagstiftningen i respektive 
medlemsland såväl som på EU nivå. Inrapporteringen följer gemensamma och på 
förhand fastställda riktlinjer, vilket ger möjlighet att jämföra bevarandestatusen 
mellan regioner både nationellt och internationellt. Utvärderingen är publik och 
alla har tillgång till och möjlighet att granska alla länders bedömningar och 
motivering av dessa. För att ytterligare informera och tillgängliggöra resultaten har 
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ArtDatabanken, på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs och vattenmyndigheten, 
tagit fram en popularisering av rapporteringen. Genom EU-samarbetet har arbetet 
med uppföljning, utvärdering och målstyrning av naturvården förstärkts.  

Grön infrastruktur – I och med regeringsuppdrag M2014/1948/Nm avseende 
regionala handlingsplaner för grön infrastruktur har ArtDatabanken i uppdrag att 
bidra med underlag om betydelse och förutsättningar för grön infrastruktur (GI) för 
ett urval arter och naturtyper som omfattas av EU:s naturvårdsdirektiv, samt 
underlag för regional prioritering av arter och naturtyper. För akvatiska miljöer har 
identifierande av naturvärden prioriterats. Utöver detta ska ArtDatabanken stödja 
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och berörda länsstyrelser med 
vägledning och metodstöd. Regeringsuppdraget har som mål att identifiera 
naturområden, biotoper, strukturer och element i landskapet som skapar ett 
ekologiskt sammanhang i hela landskapet och som tillsammans utgör 
förutsättningen för att bevara landskapets biologiska mångfald och främja den 
naturliga variationen av ekosystemtjänster samt bidra till anpassningen till ett 
förändrat klimat. Regeringsuppdragets omfattning och helhetstänk, gör det unikt i 
svenskt sammanhang. 

Artportalen – Utvecklingen av den nya Artportalen (tillsammans med Norge) 
påbörjades 2009, och är programmets hittills största IT-projekt. Våren 2013 
släpptes den första delen av det nya systemet (växter och svampar), ett år senare de 
ryggradslösa djuren och ryggradsdjur utom fåglar och slutligen i maj 2015 fördes 
fåglarna över till det nya systemet. Några veckor senare startade motsvarande nya 
portal i Norge (samtliga artgrupper). Utvecklingsprojektet avslutas under slutet av 
2015 för att övergå i löpande förvaltning. 

Faunaväkteri – Sedan 2010 har faunaväkteriet fått utvecklingsmedel för att på 
samma sätt som floraväkteriet ges möjlighet att bli en löpande övervakning. 
Faunaväkteriet har hittills drivits som en rad avgränsade projekt, t.ex. 
bastardsvärmare och groddjur, som vilka har inkluderat bl.a. informationsfoldrar 
och mobiltelefon-appar. 

Främmande arter – Arbetet med främmande och invasiva arter har expanderat 
under de senaste åren, mycket tack vare att EUs förordning om främmande arter 
antogs av EU vilket ger ett krav på samverkan länder emellan och möjlighet till 
verksamma åtgärder. Under 2014 utarbetade SLU ett förslag till ett svenskt 
kriteriesystem för bedömning av invasivitet och under 2015 pågår flera tester av 
kriteriesystemet. 

ETC – Sedan 2009 har SLU varit konsortiepartner inom European Topic Centre for 
Biodiversity (ETC-BD). Koordineringen för detta ligger inom programmet på 
ArtDatabanken. SLUs huvudsakliga arbetet inom ETC är knutet till art- och 
habitatdirektivet och i viss mån till fågeldirektivet. Stor del av arbetet är kopplat till 
Artikel 17-rapporteringen, men särskilda insatser har även gjorts inom EUs marina 
arbete, bioinformatik och särskilda analyser, främst inom det skogliga området. 
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LifeWatch – Analysportalen – LifeWatch är ett initiativ till en stor europeisk 
infrastruktur för att tillgängliggöra data och skapa virtuella analysplattformar för 
biologisk mångfald. Svenska LifeWatch (SLW) är ett nationellt genomförande av 
denna vision, vilket görs i samarbete mellan universitet, museer och myndigheter, 
och samordnas av ArtDatabanken vid SLU. Målet är att skapa en nationell 
infrastruktur för biodiversitetsforskning. Svenska LifeWatch ligger steget före och 
var inom det internationella samarbetet det första nationella initiativet som 
beviljades medel för att realisera en nationell LifeWatch-struktur. 

Under perioden har ett användarsystem (UserAdmin) och en ny taxonomisk 
ryggrad (Dyntaxa) utvecklats och databaser med artinformation och andra data 
gjorts tillgängliga med gemensamma standarder, både som webbtjänster och i en 
samlad portal, den s.k. Analysportalen. Hittills har man via webbtjänsten "Taxon 
Observation Service" och genom Analysportalen direkt åtkomst till åtta databaser 
med 52,5 miljoner artobservationer. I Analysportalen har användarna också 
tillgång till miljödata, kartskikt, metadata och en rad beräknings- och 
presentationsverktyg. 

Skogslevande rödlistade arter – För att underlätta hänsyn till hotade arter och 
genomförandet av naturvårdsåtgärder för fastighetsägare och myndigheter finns det 
behov av stödjande verktyg. ArtDatabanken har på uppdrag från Skogsstyrelsen 
tagit fram ett förslag på hur man kan utveckla och tillgängliggöra information om 
rödlistade arter. På sikt är målet att metodiken ska kunna användas i samarbete med 
fler aktörer och för fler livsmiljöer. 

MOTH – Lifeprojektet “Demonstration of an integrated North-European system 
for monitoring terrestrial habitats”, LIFE08 NAT/S/000264, har utvecklat nya 
stickprovsbaserade metoder för att övervaka de naturtyper inom art- och 
habitatdirektivets annex I, där det finns för få träffar inom 
övervakningsprogrammen RT och NILS, för att ge ett bra statistiska underlag. 
Projektet gav goda resultat, dels genom punktgittermetoden som fångade upp 
sällsyntare naturtyper inom de storrutor som NILS övervakar, och dels genom 
havsstrandinventeringen som i form av bandprofiler gav ökade kunskapen radikalt 
om vad som händer med svenska havsstränder. 

 

Självvärdering resultat (koppling till SLU:s mål) 
Miljöanalysen vid SLU har både övergripande mål och programvisa mål, här 
värderas de programvisa målen för program Biologisk mångfald. 

Delmål 1: Det finns en stark koppling mellan fortlöpande miljöanalys och 
övrig verksamhet på SLU 
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Den övriga verksamheten på SLU som avses här är forskning och undervisning. 
Kopplingen till forskningen har ökat under perioden tack vare möjligheten för 
ArtDatabanken att anställa forskningsassistenter och att bemanna ett antal 
forskningsprojekt med Post doc. Dessa forskningsprojekt har huvudsakligen 
studerat frågeställningar som antingen har direkt anknytning till programmets 
verksamhet eller använder data framtaget inom programmet. Åtskillig forskning 
görs också inom och utanför SLU som bygger på data framtaget inom programmet 
eller utifrån spontanrapporterad data i Artportalen. Se Bilaga 1 för både 
vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer under perioden. 
Koordinatorn och de som arbetar inom programmet fokuserar på att skapa 
möjligheter för samverkan mellan forskning och miljöanalys genom workshops, 
seminarier och allmänt nätverkande både inom och utom SLU. LifeWatch är ett bra 
exempel på en verksamhet inom programmet som har som syfte att brygga broar 
mellan miljöanalys och forskning, genom att koppla data och verksamhet från 
miljöanalys till forskning, och vices versa. 

Det finns ingen undervisning direkt kopplad till programmet men programmets 
medarbetare är efterfrågande som föreläsare på kurser med naturvårdskoppling 
både inom och utanför SLU. Inom Artprojektet tas verktyg för artbestämning fram 
vilka kan användas i undervisning, som ett leda att föra ut och förenkla 
inhämtandet av artkunskap. 

Delmål 2: Verksamheten är ledande i Europa och bidrar aktivt till 
internationell utveckling av vetenskapligt grundad miljöanalys 

Flera av programmets verksamheter är värdsledande och har stått modell för 
efterföljare i andra länder, exempelvis Svenska Artprojektet, Artportalen, 
Taxonomiska databasen Dyntaxa och Svenska LifeWatch med bl.a. 
Analysportalen. 

Ett aktivt kunskapsspridande sker även genom programmets ansvar för SLU:s del i 
konsortiet bakom ETC/BD (bilaga 2: 19), där viktig kunskapsöverföring från 
Sverige till EU sker om miljöövervakning, datasystem för biologisk mångfald och 
naturvårdsarbete. Även inom CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna), en 
arbetsgrupp under Arktiska rådet, sker en aktiv kunskapsöverföring och samarbete 
med länderna inom Arktis, främst inom den terrestra biologiska 
mångfaldsövervakningen. 

Flera medarbetare inom programmet är engagerade i olika grupper inom IUCN, 
både i kriteriearbetet och inom flera expertgrupper. Den omfattande svenska 
erfarenheten av rödlistning kommer till nytta för andra länder i dessa sammanhang 
samtidigt som vi har möjlighet att få internationella synpunkter på det svenska 
rödlistearbetet. 

Delmål 3. Leverera beslutsunderlag som medger att resursutnyttjande och 
miljökonsekvenser kan vägas samman 
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Programmet tillhandahåller kvalitetssäkrade och välanvända termlistor för artnamn. 

Publiceringen av en rödlista vart 5:e år är ett viktigt underlag för 
verksamhetsutövare, myndigheter, miljödomstolar och i ärenden där biologisk 
mångfald berörs. 

Artikel 17-rapporteringen och de publicerade sammanställningar som gjorts efter 
varje rapportering om statusen för den biologiska mångfalden i Sverige, används 
alltmer av både myndigheter och näringar även om det är ett underutnyttjat 
underlag. 

Den svenska rapporteringen av EUs fågeldirektiv tillgängliggörs för att användas 
som referens inom naturvårdsarbetet. 

Artobservationerna i Artportalen genom länsstyrelsernas Artportalskoppling 
används rutinmässigt vid handläggning på samtliga länsstyrelser i Sverige. 

Programmet engagerar den biologiskt intresserade allmänheten i datainsamling via 
Artportalen, flora- och faunaväkteri. 

Programmet tillgängliggör kvalitetssäkrad data för analys via Analysportalen. 

Artobservationer levereras via SLW löpande till GBIF (Global Biodiversity 
Information Facility) för att tillgängliggöras internationellt. 

Yttranden och remissvar sker löpande på främst nationella remisser kopplade till 
biologisk mångfald och naturvård. 

Rapporter i viktiga naturvårdsfrågor publiceras både i pappersform och digitalt. 

Artfakta görs tillgängligt via ett nytt web-gränssnitt på ArtDatabankens hemsida. 

Inom programmet utvecklas kriteriesystem för invasivitet och riskbedömningar av 
främmande arter, samt tillgängliggörs information om främmande arter. 

 

Kvalitetssäkring 
SLU arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete för att SLU:s miljödata och 
datasystem långsiktigt ska vara dokumenterade, kvalitetsgranskade, säkra och 
tillgängliga. Inom SLU finns det en stödorganisation för detta som tagit fram en 
kvalitetsguide för IT-arbete med riktlinjer och mallar för självgranskning och hur 
man ka planera förbättringar för att nå önskade kvalitetsnivåer. Ett av programmets 
projekt, THUF, var med under testperioden 2011-2012. Under 2013 gjordes en 
självvärdering av Dyntaxa och 2014 påbörjades värderingsarbetet av UserAdmin 
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som en följd av det systematiska kvalitetsarbetet. Artportalen kommer också att 
utföra en självvärdering när utvecklingen av den nya Artportalen är avslutad. 

Inom Artportalen pågår ett särskilt kvalitetssäkringsarbete, främst vad gäller 
validering av taxonomisk tillhörighet och koordinatnoggrannhet. Detta arbete 
utförs idag till stora delar ideellt och varierar mycket mellan olika organismgrupper 
beroende på intresse och tillgång på experter. En pågående diskussion förs med 
berörda myndigheter om en ekonomiskt säkerställd validering. 

En särskild kvalitetsaspekt är skyddade fynd i Artportalen. En del arter, framförallt 
vissa rovfåglar och orkidéer, löper risk för att utsättas för kriminalitet om deras 
exakta lokaler visas i Artportalen. Därför har ArtDatabanken i samarbete med 
länsstyrelserna, Naturvårdsverket och de ideella föreningarna utarbetat en praxis 
för skyddsklassning (http://www.artdatabanken.se/verksamhet-och-uppdrag/arter-
kunskapsinsamling/fynd-av-arter/skyddsklassade-arter/?st=skyddsklas), vilket 
innebär att arter med olika känslighet diffuseras olika vid visningar i Artportalen 
och att exakta lokaler ej visas publikt. Samtidigt som obehöriga inte ska få tillgång 
till uppgifterna, ska de kunna tillgängliggöras för t.ex. naturvårdshandläggare. 
Detta har resulterat bl.a. i utvecklingen av UserAdmin för att hålla ordning på 
rättigheterna till skyddade fynd på ett säkert sätt. 

 

Samverkan med avnämare 
Merparten av programmets verksamhet sker i samverkan med avnämare, dvs. 
användare och mottagare av verksamhetens verktyg och resultat. En stor del av 
verksamheten sker genom årliga avtal med Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten. Arbetet inom Svenska artprojektet och svenska LifeWatch är 
avnämarstyrt och mindre projekt sker på uppdrag av och i samverkan med andra 
myndigheter. ArtDatabanken har sedan dess tillkomst varit en förmedlare mellan 
forskning, myndigheter och ideella föreningar och fungerat som en brygga mellan 
dessa inom naturvård och angränsande ämnesområden. Särskilt samverkan med de 
ideella föreningarna som Sveriges Ornitologiska Förening – Birdlife Sweden 
(SOF), Svenska Botaniska Föreningen (SBF), Sveriges Mykologiska Föreningen 
(SMF) och Sveriges Entomologiska Förening (SEF) har varit en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna för Artportalen. Förtroendebyggandet och samverkan med 
dessa tre ”ben” (forskning, myndigheter och ideella föreningar) har gjort det 
möjligt att skapa förtroende för t.ex. rödlistan och katalyserat det svenska 
naturvårdsarbetet på ett sätt som gjort att arbetet på nationell nivå gått snabbare och 
varit mindre konfliktfyllt. 

Samverkan med de areella näringarna i frågor rörande biologisk mångfald är idag 
en snabbt ökande verksamhet där det finns stor potential i samverkan för bättre 
naturvård. 

http://www.artdatabanken.se/verksamhet-och-uppdrag/arter-kunskapsinsamling/fynd-av-arter/skyddsklassade-arter/?st=skyddsklas
http://www.artdatabanken.se/verksamhet-och-uppdrag/arter-kunskapsinsamling/fynd-av-arter/skyddsklassade-arter/?st=skyddsklas
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Synergier med forskning och utbildning 
Tidigare var i stort sett hela programmet utan direkt närkontakt med forskningen, 
även om flera av medarbetarna inom programmet hade delade tjänster mellan, 
främst ArtDatabanken, och forskande institutioner. Idag har programmet ett 
betydligt större interagerande med forskningen genom att ArtDatabanken fått 
möjlighet utföra forskning även på ArtDatabanken och därigenom anställa 
forskare, forskningsassistenter och Post docs. 

Programmet har formellt ingen egen undervisning. Flera medarbetare från 
programmet deltar dock regelbundet i undervisning och ofta används data och 
resultat från programmet som kursmaterial. Det finns t.ex. troligen väldigt få kurser 
om naturvård i Sverige som inte tar upp rödlistning eller Artportalen. Inom 
Svenska artprojektet arrangeras regelbundet kurser (1–2/år) för studenter och 
forskare inom taxonomi och systematik. 

 

Trender och framtid 
Utvecklingen inom naturvården i allmänhet och biologisk mångfald i synnerhet har 
budgetmässigt mångdubblats sedan Sverige gick med i EU. Resurstillgången och 
kraven från EU:s naturvårdsdirektiv har medfört att Sveriges naturvård sedan 1995 
utvecklats på ett konsekvent och långsiktigt sätt. De senaste åren har utvecklingen 
stagnerat något men nuvarande signaler är att resurstillgången åter kommer att öka, 
vilket förhoppningsvis kommer att medföra att programmet får möjligheter att 
utvecklas. 

Ett litet orosmoln när det gäller arbetet med biologisk mångfald är vad som 
kommer att hända med EU:s naturvårdsdirektiv, framföra allt med fågel- och art- 
och habitatdirektiven. Det finns tydliga signaler från EU-kommissionen om att de 
ska ”moderniseras” och harmoniseras med varandra, och signalerna har kommit 
allt oftare de senaste åren. Vad resultatet av en sådan process kan leda till går ej att 
förutse, det kan bli lika bra eller bättre än tidigare men risken är stor för 
uppluckring och urvattning av direktiven. Det skulle leda till en försvagad 
naturvård inom EU, vilket i sin tur kan leda till motsvarande situation i Sverige och 
därmed en försvagad position för programmet, inte minst i det internationella 
arbetet. 

Big data och Öppna data kommer att vara allt viktigare faktorer att räkna med 
framöver. Både samhället och forskningsfinansiärerna kommer att kräva att data 
görs fritt tillgängliga och lätt åtkomliga. Fler samarbeten och insatser för att minska 
barriärer, både tekniska och sociala, kommer därför att behövas. Mycket händer 
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inom den s.k. biodiversitetsinformatiken. Sverige och SLU bör hålla sig i framkant 
för att kunna hänga med i, och inom vissa områden även driva, utvecklingen. 

 

Enkel SWOT-analys 
SLU-internt perspektiv 

Styrkor (strengthts) Svagheter (weaknesses) 
ArtDatabanken, Nationalnyckeln, 
Svenska artprojektet, Artportalen, 
Rödlistan och SLW är väletablerade 
och kända verksamheter inom SLU 
vilket ger programmet en stabil 
position inom SLU 
 
Väletablerade verksamheter som t.ex. 
Floraväkteri med långa tidserier 
 
Egen IT-utveckling vilket ger stabilitet 
och långsiktighet 
 
Väl fungerande nätverk 
 
Mycket stor taxonomisk kompetens 
 
Stor art och naturtypskompetens 
 
Stora mängder ideellt insamlade data 
av hög kvalité – Citizen Science blir 
allt viktigare för datainsamling 
 
Egetutvecklade datalager och 
rapportsystem 
 
Stark kompetens i sampling teori och 
analys/design av stickprovsbaserade 
inventeringar. 

Senaste årens neddragningar av resurser 
till SLU:s miljöanalys har minskat 
möjligheterna till fr.a. utvecklingsprojekt 
 
Långsiktig försörjning av taxonomisk 
kompetens (motsv.) kan bli problematisk 
i framtiden på grund av brist på 
utbildningar 
 
Miljöanalys har inte en tillräckligt stark 
position inom SLU för att långsiktigheten 
ska vara garanterad 
 
Risk att SLU inte prioriterar resurser för 
att kommunicera sina resultat och sin 
FoMA-verksamhet 
 
SLU har dålig samordning och styrfart 
för arbetet med Öppna data. 

 

Utåtblickande perspektiv 

Möjligheter (opportunities) Hot (threats) 
SLU kan bli ledande inom svenska 
biodiversitetsinformatik. Med 
Analysportalen och Svenska LifeWatch 
kopplas allt fler datakällor samman för 
analys 
 

Resurserna för miljöanalys minskar på 
grund av politiska beslut 
 
Ettåriga, kortvariga avtal på delar av 
verksamheten, vilket leder till osäkerhet 
om framtiden 
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Utökat samarbete med myndigheter, 
ideella föreningar och areella näringar 
ger bättre naturvård 
 
Ökat internationellt samarbete med 
likartade organisationer inom EU och 
den boreala, arktiska delen av världen 
kan ge SLU och FoMA ökat inflytande 
och större styrka 
 
Att skapa en kraftfull informationsnod 
för all slags biologisk 
mångfaldsinformation (data, fakta, kart- 
och naturtypsbeskrivningar, 
klassifikationer och termdefinitioner) 
 
Stor massmedial uppmärksamhet genom 
Artportalen, Nationalnyckeln, Rödlistan 
och Biologisk mångfald generellt 
 

 
Konkurrensen är stenhård. Många 
aktörer tävlar om samma medel och 
uppdrag 
 

 

Programutveckling 
Stor potential finns att utveckla programmet och inte minst med ett fördjupat 
samarbete mellan program Biologisk mångfald och de naturtypsrelaterade 
programmen: Skog, Jordbrukslandskap, Sjöar och vattendrag samt Hav och kust. 
En större samordning mellan programmen, t.ex. med hjälp av IT-system, 
datainsamling och analyser borde förbättra miljöanalysen i Sverige med säkrare 
resultat och bättre prognostiseringar av utvecklingen. 

LifeWatch ska ses som början på en fördjupad samverkan mellan miljöanalys och 
forskning, och där ingår även en internationell samverkan om miljöanalysdata i 
framtiden. 

Ett fördjupat samarbete med myndigheter, areella näringar och ideella föreningar är 
önskvärt och prioriterat för att förbättra förståelsen för varandras verksamhet och 
förbättra samarbetsmodellen inom svensk naturvård där så mycket som möjligt 
löses med tidig dialog istället för konflikt mellan de olika parterna. 

Datavärdskap arter kan utvecklas som nod för tillgången på observationsdata för 
arter i Artportalen men också via LifeWatch i andra databaser. 
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1. Flora och faunavårdskonferensen 2009-2015. 

Konferensen Flora- och faunavård är en populär träffpunkt och informationskälla för 
naturvårdare i Sverige. Konferensen ska vara en mötesplats dit alla som arbetar med 
naturvård, vare sig de är verksamma professionellt eller ideellt, vill återkomma regelbundet. 
Den har ett nytt tema varje år, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som 
utgångspunkt och besöks oftast av sittande miljöminister. ArtDatabankens naturvårdspris 
delas årligen ut på konferensen – ett av Sveriges förnämsta naturvårdpris. Konferensen 
spelas ofta in av UR Samtiden och kan i efterhand ses i Kunskapskanalen och därefter i UR 
Play. 

2009: Temat inspirerades av jubileumsåret och hade titeln ” Från nationalromantik till EU-
politik”, vi deltog även i nätverket ”Naturens år” som uppmärksammade jubileumsåret bl.a. 
via portalen naturensar.se. 280 personer besökte konferensen. 

2010: Med rubriken ”Biologisk mångfald – var står vi?” var huvudtemat det internationella 
målet att hejda förlusten av biologisk mångfald till 2010. Konferensen besöktes av 441 
personer. Deltagarna fick lämna förslag till konkreta åtgärder som senare överlämnades till 
politiker och beslutsfattare under Almedalsveckan.  



2011: 371 personer deltog på konferensen vars tema inspirerades av Internationella 
skogsåret som också nätverket för Naturens år arbetade för. Titeln var ”Vägar framåt - 
skogslandskap i förändring”.  

2012: Konferensen handlade om naturvård i akvatiska miljöer och källan till kunskap om 
vatten. Årets talare belyste kunskapen om biologisk mångfald i vattenmiljöer och visade på 
intressanta resultat och initiativ. Konferensen besöktes av 286 deltagare vilket är mindre än 
vanligt, troligen var främsta orsaken konkurrens från en annan konferens på närliggande 
tema vid samma tid. 

2013: Årets tema var ”Gränslös naturvård med arten i fokus” och visade på samarbete över 
gränserna och naturvård i praktiken. Artinriktad naturvård och ÅGP för hotade arter i 
synnerhet är viktiga delar i förvaltningen. 380 deltagare deltog på konferensen.  

 

Varje år erbjuds deltagarna att anonymt utvärdera konferensen, där frågorna rör allt ifrån 
enskilda föredrag till helhetsintrycket. Resultaten är alltid mycket positiva, vilket exemplet 
från 2013 visar.” 

2014: Konferensen handlade om resultaten från Sveriges andra rapportering enligt EU:s art- 
och habitatdirektiv liksom Fågeldirektivet samt åtgärdsbehov. Temat var ”En dag vill vi höra: 
Det gjorde ni bra!” 303 personer deltog på konferensen. 

2015: 377deltagare besökte konferensen som hade temat ”Den röda tråden i naturvården, 
en koppling till rödlistan som släpptes denna dag. Samtidigt lanserades ArtDatabankens nya 
hemsida och Artfakta på nätet. 

Kontaktperson: Johan Samuelsson, ArtDatabanken. 

2. Tidskriften Fauna och Flora 

Fauna och Flora är en populärbiologisk tidskrift för den som vill veta mer om Sveriges djur- 
och växtvärld. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. Den innehåller en blandning 
av forskningsresultat, reportage, artporträtt, nyheter, krönikor och recensioner. Tidskriften är 
mycket uppskattad bland sina läsare och har ca 1 700 prenumeranter, men räknar man med 
åtkomst via bl.a. bibliotek blir det ca 5 000 läsare. Tidskriften har en hemsida 
(http://www.artdata.slu.se/FaunaochFlora/) där man kan läsa enstaka artiklar. Den finns 

http://www.artdata.slu.se/FaunaochFlora/


representerad på Facebook och har ca 560 gillamarkeringar. Fauna och Flora startades 
1906 och produceras sedan 2002 vid ArtDatabanken. 

Kontaktperson: Tomas Carlberg, ArtDatabanken. 

3. Dyntaxa – svensk taxonomisk databas  
Dyntaxa är en nationell databas för alla taxa (arter och andra taxonomiska enheter) och 
förser svensk forskning och naturvård med en vederhäftig taxonomi som löpande 
uppdateras av ackrediterade taxonomiska experter. Målet med Dyntaxa är att namn och 
släktskap för alla svenska eukaryota organismer (organismer med cellkärna) ska finnas 
samlade och vara tillgängliga, och att databasen kontinuerligt uppdateras i enlighet med 
modern taxonomisk forskning. Den taxonomiska databasen förser idag ArtDatabanken samt 
stora delar av svensk naturvård med en standardiserad namnsättning, och förenklar 
kommunikationen mellan olika databaser som hanterar information om organismer genom 
att systemet tillhandahåller unika identifierare och en gemensam namnsättning. 

Databasen påbörjades 2004 och har sedan dess successivt utvecklats och uppdaterats. 
Dyntaxa utvecklades från början i Delphi men omprogrammerades under 2010-2011 i 
dotNET (.NET), vilket finansierades huvudsakligen genom LifeWatch. 

Dyntaxa är idag taxonomisk standard för bl.a. Artportalen, Artfakta, Analysportalen och 
flertalet av de statligt kontrakterade datavärdarna.  

Kontaktperson: Johan Liljeblad, ArtDatabanken. 

4. Svenska naturtyper (SveN) 
Under senare år har behovet av ett heltäckande och systematiskt indelningssystem för 
naturtyper ökat i samband med t.ex. landskapsplaneringar, inventeringar och internationella 
rapporteringar. Framförallt i samband med framtagandet av underlag och synteser av dessa 
i samband med Artikel-17 rapporteringen (Art- och Habitatdirektivet) 2007 blev det 
uppenbart hur svårt det var att till fullo utnyttja de underlag som fanns. I ljuset av detta 
initierade ArtDatabanken 2009 ett projekt med syfte att ta fram ett nytt naturtypssystem med 
hjälp av FoMA-medel (Fortlöpande Miljöanalys) från SLU. Projektet avslutades 2011.  

Fokus var att i första hand att koncentrera sig på ett indelningssystem för naturtyper som 
kan underlätta hanteringen av naturtypsrelaterad information på ArtDatabanken och SLU. 
Systemet – numera kallat SveN (Svenska naturtyper) – är i sin helhet ännu inte färdigt att 
tas i bruk och en hel del justeringar är nödvändiga. Ett första steg är den anpassade lista på 
naturtyper som används i nya Artportalen (AP2). Om man vill använda en annan 
naturtypsindelning, t.ex. sådana indelningar som av hävd används i naturvårdssyfte för vissa 
organismgrupper, kan SveN användas för att definiera dessa naturtyper på ett sätt som är 
strukturerat och jämförbart (Se även Fauna och Flora: 108:2 (2013) sid 54-62.). 

Kontaktperson: Anders Jacobson, ArtDatabanken. 

5. Biologiska termer och begrepp 
2011 fick SLU (genom ArtDatabanken) ett uppdrag att se över de biologiska termer och 
begrepp som används mest och/eller orsaker störst problem för användarna och hindrar ett 
effektivt dataflöde eller försvårar en smidig rapportering till EU. Uppdraget begränsades till 
termer och begrepp inom projektet biogeografisk uppföljning vilket definierades som 



relevanta manualer och undersökningstyper som berörde delsystemen; Fjäll och branter, 
Gräsmarker, Hav, Sötvatten, Skogar och Våtmarker, samt för de arter som ingår i respektive 
delsystem. Det ingick också i uppdraget att granska termer och begrepp som 2011 
användes i ArtDatabankens databaser och som bedömdes relevanta för biogeografisk 
uppföljning, såsom Trädportalen, Musselportalen och Artfaktadatabasen. Levereransen 
utgjordes av en sammanställning över de termer och begrepp som ansågs utgöra ett 
problem och hur de har tolkats i olika sammanhang tillsammans med alternativa lösningar 
för en webbaserad lösning. Uppdragen från Naturvårdsverket och Havs- och 
Vattenmyndigheten har från 2012 och framåt har fokuserat på att vidmakthålla och 
vidareutveckla Dyntaxa så att ArtDatabanken skall kunna tillhandahålla strukturerade 
taxonomiska begrepp till Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens datavärdar 
och andra användare inom de artgrupper som dessa myndigheters uppdrag omfattar. 

Kontaktperson: Johan Liljeblad, ArtDatabanken. 

6. Taxonomisk forskning och inventering inom Svenska artprojektet 
ArtDatabanken har inom ramen för Svenska artprojektet en forskningsrådsliknande funktion 
som årligen utlyser medel till stöd för projekt inom taxonomisk forskning och inventering 
gällande dåligt kända organismgrupper. Ansökningarna granskas och rangordnas av 
taxonomisk sakkunniga i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté med ledamöter från 
de nordiska länderna. Samordning sker också med det norska Artsprosjektet, för att söka 
synergier och undvika dubbelarbete. 

Under perioden 2009–2015 har 57 projekt erhållit finansiering från Svenska artprojektet, 
varav 20 om kryptogamer, 19 om insekter och 18 om övriga ryggradslösa djur. Totalt delade 
ArtDatabanken ut ca 90,3 miljoner kronor under perioden. Ungefär 25 % av projekten var 
doktorandprojekt (14 projekt av 57, tre av dessa finansierades dock till stor del via 
fakultetsmedel). Under hösten 2014 beviljades 13,4 miljoner kronor till sex olika projekt, som 
behandlar organismgrupperna småringmaskar, plattmaskar, basidiesvampar, gallmyggor, 
dans- och styltflugor samt nakensnäckor. 2015 års ansökningar är i skrivande stund under 
beredning. 

Svenska artprojektet har också beviljat stöd till riktade inventeringsinsatser av dåligt kända 
organismgrupper och/eller i dåligt kända livsmiljöer. Två stora inventeringsprojekt har hittills 
påbörjats och genomförts. Det största projektet är Svenska Malaisefälleprojektet där 
insamling av material pågick under 2003-2006 och där sortering och artbestämning med 
hjälp av de mest framstående internationella experterna fortfarande pågår. Huvudsakligen är 
det dåligt kända grupper inom steklar och tvåvingar som studeras. Vid utgången av 2014 
hade över 70% av de insamlade insekterna sorterats och 272 leveranser skickats iväg till 
110 taxonomer i 23 länder över hela världen. Av dessa leveranser hade 168 resulterat i 
återsända artlistor och 147 leveranser returnerats. Svenska malaisefälleprojektet är 
internationellt mycket respekterat och uppmärksammat och något av ett flaggskepp för 
Svenska artprojektet. 

Mer att läsa om projektet finns (http://www.artdatabanken.se/verksamhet-och-
uppdrag/svenska-artprojektet/stoed-till-forskning/forskningsprojekt/svenska-
malaisefaelleprojektet/) och (http://www.stationlinne.se/sv/forskning/the-swedish-malaise-
trap-project-smtp/). 



Den andra stora inventeringen genomfördes 2006-2009 längs västkusten: Svenska 
artprojektets marina inventering. 378 lokaler besöktes och 527 bottenprover togs. Totalt har 
1203 arter hittills identifierats i materialet, varav 30 arter var nya för vetenskapen och 43 nya 
arter för Sverige. Alla fynddata finns tillgängliga i Artportalen. Under åren som följde 
analyserades och sammanställdes data och 2014 publicerades en slutrapport från projektet. 
Rapporten ingår i serien ArtDatabanken rapporterar och går att ladda ner 
(http://www.artdatabanken.se/verksamhet-och-uppdrag/publikationer/bestaellladda-ner-
publikationer/svenska-artprojektets-marina-inventering-slutrapport/). Den marina 
inventeringen utfördes i nära samarbete med de regionala naturvårdsmyndigheterna och har 
starkt bidragit till att några av de mest värdefulla områdena har fått skydd. 

Ett sätt att mäta resultatet av de beviljade medlen är antal publikationer. Under perioden 
2009-2014 publicerades åtminstone 370 vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar 
som finansierats helt eller delvis av Svenska artprojektet, se Bilaga 1. I den siffran ingår flera 
men inte alla populärvetenskapliga publikationer, inte heller t.ex. tidningsreportage eller 
radioprogram som handlar om Svenska artprojektet ingår i den förteckningen. 2015 års 
publikationer är ännu inte sammanställda. 

Flera samarbetsprojekt inom taxonomisk och systematisk forskning ingår också som en del 
av Svenska artprojektet. ArtDatabanken har t.ex. samordnat ett uppdrag från Havs- och 
vattenmyndigheten att utföra s.k. DNA-streckkodning på material från Svenska artprojektets 
marina inventering, delvis i samarbete med det norska konsortiet för DNA-streckkodning, 
NorBOL I uppdraget ingår också att förbättra dokumentationshantering m.m. inom ramen för 
Naturhistoriska riksmuseets s.k. DNA-nyckel. ArtDatabanken deltar också i initiativet att 
inrätta ett svenskt konsortium för DNA-streckkodning, kallat SweBOL. 

Sedan 2010 sammanställer ArtDatabanken årligen siffror över hur många nya arter för 
landet som upptäckts inom Svenska artprojektet sedan starten 2002. De senaste siffrorna 
visar att över 3000 arter upptäckts under perioden 2002-2014, varav ca en tredjedel, 1000 
arter, är nya för vetenskapen. 

Svenska artprojektet är välkänt över hela världen och har ett mycket gott rykte. En 
oberoende utredning av Svenska artprojektets vetenskapliga resultat gjordes våren 2012, 
och resulterade i mycket goda omdömen, bl.a.: ”The scientific output is huge, and most of 
the funded projects have delivered ’value for money’ in this respect. STI has placed Sweden 
in the absolute elite with regard to knowledge of national biota. 

Mer att läsa om taxonomisk forskning och Svenska artprojektet finns att läsa i skriften: 
Sundin & Gärdenfors. 2012. Svenska artprojektets vetenskapliga del – de första tio åren 
(2002-2011). SLU ArtDatabanken (http://www.artdatabanken.se/verksamhet-och-
uppdrag/publikationer/bestaellladda-ner-publikationer/svenska-artprojektets-vetenskapliga-
del-de-foersta-tio-aaren-2002-2011/). 

Kontaktperson: Rikard Sundin och Ulf Gärdenfors, ArtDatabanken. 

7. Museistöd inom Svenska artprojektet 
Svenska artprojektet stödjer sedan 2005 det viktiga arbetet med biologiska samlingar via ett 
särskilt museistöd. Stödet ges främst till samlingar insamlade i Norden och framför allt till 
material av dåligt kända organismgrupper. Ett av syftena med museistödet är att bygga upp 

http://www.artdatabanken.se/verksamhet-och-uppdrag/publikationer/bestaellladda-ner-publikationer/svenska-artprojektets-marina-inventering-slutrapport/
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taxonomisk kompetens vid museerna med hjälp av museiintendenttjänster, ett annat mål är 
att digitalisera samlingar för att de ska vara lättare tillgängliga nu och i framtiden. 

Anslag söks för treårsperioder, ArtDatabanken beviljade 2013 stöd till landets biologiska 
museer för perioden 2014−2016. Mellan 2005–2015 har under varje treårsperiod utdelats 
ungefär 47–48 miljoner kronor. Nästa utlysning är planerad till början av 2016 och gäller 
medel för perioden 2017–2019. 

Förutom att dela ut medel till projekt vid enskilda museer kan även s.k. samarbetsprojekt 
erhålla medel från museistödet. Ett exempel är det s.k. DINA-projektet (Digitalt 
informationssystemför naturhistoriska samlingar) som håller på att bygga upp ett gemensamt 
databassystem för att göra digitaliserade data från landets samtliga större biologiska 
samlingar tillgängliga. Ett annat exempel är projektet Sveriges virtuella herbarium, som 
samordnar digitaliseringen av landets fem största botaniska samlingar - i Göteborg, Lund, 
Stockholm, Umeå och Uppsala. 

Museerna kan även fortlöpande söka medel för små akutbidrag. I övrigt håller 
ArtDatabanken kontinuerligt kontakt med museerna samt hjälper till att förklara samlingarnas 
stora betydelse för myndigheter och annan omvärld. ArtDatabanken deltar t.ex. i SAMSA-
gruppens arbete – ett forum som arbetar med samlingsfrågor inom Naturhistoriska museers 
samarbetsorganisation. 

I den översyn av museistödet som genomfördes under våren 2013 av dåvarande 
Landsbygdsdepartementet konstaterades att Svenska artprojektet skulle bli mycket, svårt att 
genomföra utan museistödet och det omfattande arbete som i övrigt görs vid museerna. 
Vidare konstaterades att museistödet var av mycket stor betydelse för museerna, särskilt 
universitetsmuseerna i Lund, Uppsala och Umeå liksom det av regionen drivna Göteborgs 
naturhistoriska museum. En annan positiv effekt av museistödet var enligt utredaren att det 
stimulerat till ett kraftigt ökat samarbete mellan muséerna. 

”Den rikt och vackert illustrerade boken ”Skatter i vått och torrt. Biologiska samlingar i 
Sverige” som kom ut hösten 2013, beskriver vårt lands biologiska samlingar, deras historia 
och det stora värdet för forskning, miljöövervakning och naturvård. Den togs emot med 
öppna armar av museerna och uppmärksammades även i media.” 

Mer information om museistöd och Svenska artprojektet finns att läsa i skriften: Sundin & 
Gärdenfors. 2012. Svenska artprojektets vetenskapliga del – de första tio åren (2002-2011). 
SLU ArtDatabanken. (http://www.artdatabanken.se/verksamhet-och-
uppdrag/publikationer/bestaellladda-ner-publikationer/svenska-artprojektets-vetenskapliga-
del-de-foersta-tio-aaren-2002-2011/). 

Kontaktperson: Rikard Sundin, ArtDatabanken. 

8. Systematiknätverk och Systematikdagarna 
Verksamheten som ArtDatabanken har valt att kalla Systematiknätverk ska bidra till: att 
utbilda en ny generation av forskare inom systematik och taxonomi; att Svenska 
artprojektets forskare ska känna samhörighet och delaktighet; att synliggöra systematikens 
och taxonomins samhällsrelevans samt att sprida taxonomisk kunskap utanför akademin. 
Svenska artprojektet drev 2006-2013 en forskarskola i taxonomi och systematik. Antalet 
doktorander inom Svenska artprojektet är numera litet, och därför fasades forskarskolan ut 

http://www.artdatabanken.se/verksamhet-och-uppdrag/publikationer/bestaellladda-ner-publikationer/svenska-artprojektets-vetenskapliga-del-de-foersta-tio-aaren-2002-2011/
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2013. Ambitionerna lever dock vidare i Svenska artprojektets systematiknätverk i form av 
kurser, workshops och olika nätverksaktiviteter. I första hand är dessa avsedda för Svenska 
artprojektets aktiva forskare och museianställda men det är även viktigt att bredda 
målgruppen och hitta nya och andra nätverk. En viktig del av verksamheten är också en 
kontinuerlig omvärldsanalys, både nationellt och internationellt.  

Kurser och workshops samplaneras så långt det är möjligt med norska forskarskolan ForBio 
(läs mer om Research School in Biosystematics – ForBio, http://www.forbio.uio.no/). Under 
perioden 2009-2015 har elva kurser arrangerats, med sammanlagt ca 130 deltagare: 

• Kurs i artbestämning av och ekologi hos lavar 2015 
• Kurs i markfauna, 2014 (i samarbete med institutionen för ekologi, SLU och ForBio) 
• Marina djurplankton, 2013 (i samarbete med ForBio) 
• Illustrationsteknik, 2012 (i samarbete med ForBio) 
• DNA-streckkodning, 2012 (i samarbete med ForBio) 
• Limniska rödalger, 2012 (i samarbete med institutionen för vatten och miljö, SLU) 
• Stekelkurs, 2012 (i samarbete med American Entomological Institute) 
• Grundläggande taxonomi, 2011 (i samarbete med ForBio) 
• Makrofauna, 2010 (i samarbete med Göteborgs universitet och ForBio) 
• Illustrationsteknik, 2009 (i samarbete med Göteborgs universitet) 
• Bioinformatik och databaser, 2009 (i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet) 

2011 och 2012 ordnades dessutom doktorandträffar för Svenska artprojektets doktorander. 
Den andra av dessa samordnades med en karriärplaneringsdag som anordnades i 
samarbete med Svenska Systematikföreningen. 2013 ordnades en forskarträff för alla 
Svenska artprojektets aktiva forskare, och under Systematikdagarna 2014 ordnades en kort 
informationsträff för Svenska artprojektets forskare. Doktorand- och forskarträffarna har 
hittills samlat omkring 50 deltagare. En ny forskarträff genomförs 20-21 oktober 2015. 

Systematikdagarna – en årlig konferens om systematik och taxonomi – initierades av 
ArtDatabanken och arrangeras av Svenska Systematikföreningen med stöd av 
ArtDatabanken. Den första konferensen ägde rum i Stockholm 2005, då som ett samarbete 
mellan ArtDatabanken och Naturhistoriska riksmuseet. Konferensen roterar sedan dess 
mellan universiteten och de naturhistoriska museerna i städerna Stockholm, Göteborg, Lund 
och Uppsala. Systematikdagarna genomfördes i Göteborg i november 2014, och 2015 
kommer arrangemanget att äga rum i Lund, 23-24 november. Mötet är öppet för alla som 
är intresserade av systematik: amatörer, forskare och användare av systematik i någon 
form. Mellan 100-200 personer brukar delta i konferensen. 

Kontaktpersoner: Rikard Sundin, Malin Strand och Sanna Nordström, ArtDatabanken. 

9. EU-direktiv och internationella miljökonventioner 
ArtDatabanken har sedan Sveriges medlemskap i EU gett stöd till Naturvårdsverket med 
faktaunderlag för arter och naturtyper som omfattas av art- och habitatdirektivet respektive 
fågeldirektivet.  

Naturvårdsfrågor inom EU regleras till största delen inom dessa direktiv (ofta refererade till 
som naturvårdsdirektiven). Syftet med direktiven är att bevara arter och naturtyper som 
anses skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. Vad gäller art- och habitatdirektivet har SLU 
(till största delen genom ArtDatabanken) varit involverad i alla delar av processen och har i 
samband med de återkommande rapporteringarna vart 6:e år (senast var 2013) ansvarat för 
att sammanställa, analysera, bedöma, förankra resultaten i referensgrupper och fysiskt mata 



in all information i databasen (närmare 4500 Access databas sidor 2013). Följaktligen är 
detta ett av de mest omfattande uppdragen.  

Arbetet har utförts på olika skalnivåer, från lokalt till internationellt. Exempel på uppgifter 
kopplade till lokal nivå är granskning av befintliga Natura 2000 områden, såsom 
naturtypsklassning av ytorna och artförekomster, samt förslag och granskning av nya 
områden. Regionalt arbete har till stor del varit inriktat som stöd till länsstyrelserna vad gäller 
harmonisering av uppföljning (bevarandemål) och tolkning av de ingående naturtyperna. 
Nationellt har uppgifterna koncentrerats kring sammanställanden av underlag inför 
rapporteringarna, utveckla system för datainsamling som ska ligga till grund för övervakning, 
analys och uppföljning av de arter och naturtyper som omfattas av art- och habitatdirektivet 
och vara ett löpande stöd för Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. I 
internationella sammanhang representerar SLU (genom ArtDatabanken) Sverige i två 
arbetsgrupper under EU-kommissionen där våra art- och naturtypsexperter bidrar i den EU-
gemensamma diskussionen som syftar till att förbättra och effektivisera genomförandet av 
direktiven. Se även SLU:s arbete inom ETC/BD nedan. 

Utöver dessa direktiv tillkommer havsmiljödirektivet och ramdirektivet för vatten, där målen 
är god miljöstatus för havsområdena respektive att säkerställa god ekologisk status och 
tillgänglighet på vatten. Erfarenheter från naturvårdsdirektiven har varit mycket värdefulla i 
arbete med de senare två. Framförallt för att samordna arbetet med de tre direktiven. 
Samordning har främst rört metodutveckling för uppföljning/miljöövervakning, planer för 
uppföljning och utvärdering av status. 

ArtDatabanken deltar även i arbetet med de internationella konventionerna 
Helsingforskonventionen (HELCOM) för värnandet av Östersjöns miljö samt Oslo 
Pariskonventionen (OSPAR) för värnandet om nordöstra Atlanten och Nordsjöns miljö. Inom 
HELCOM har ArtDatabanken bland annat deltagit under åren 2009-2013 vid framtagande av 
ett nytt klassificeringssystem för marina biotoper inom HeLCOMs område i Östersjön och 
delar av västerhavet (HELCOM underwater biotopes (HELCOM HUB)) samt deltar i 
rödlistning av arter och biotoper. Inom OSPAR har arbetet inneburit definitioner och 
utvärdering av skyddsvärda och hotade biotoper och arter listade inom OSPAR. 

Kontaktperson: Annika Sohlman (Art- och habitatdirektivet), Mikael Svensson 
(Fågeldirektivet), Mona Naeslund (Havsmiljödirektivet, HELCOM och OSPAR) och Eddie 
von Wachenfeldt (Ramdirektivet för vatten), ArtDatabanken. 

10. Länsstyrelsernas arbete med skyddade områden och arter 
Länsstyrelserna ansvarar för en stor del av arbetet med att bilda reservat och förvalta 
skyddade områden inklusive Natura 2000-områden. De har också ansvar för uppföljningen 
av skyddade områden och arter som omfattas av fågel- eller art- och habitatdirektivets 
generella bestämmelser om artbevarande, och som förekommer även utanför skyddade 
områden. ArtDatabanken har expertkunskaper om arter och naturtyper, och har sedan 2006 
i uppdrag att bistå de nationella myndigheterna samt länsstyrelserna i arbetet med 
uppföljning av skyddade områden. 

I detta arbete ingår löpande stöd till länsstyrelserna i arbetet med uppföljning av skyddade 
områden. Arbetet täcker allt ifrån stöd vid tolkning och gränsdragning mellan naturtyper, till 
stöd vid hantering av förslag till nya Natura-2000 områden och slutligen till vägledning för 



arbete med bevarandeplaner. ArtDatabanken ska också, tillsammans med Naturvårdsverket, 
Havs- och Vattenmyndigheten och länsstyrelserna genomföra utbildningar i uppföljning i 
skyddade områden. Val av kurser styrs främst efter önskemål från länsstyrelserna. Hittills 
har det arrangerats åtta kurser. ArtDatabanken stödjer även det webbaserade 
samverkansforumet för dialog om uppföljning i skyddade områden och sammanställer 
synpunkter på manualer. ArtDatabanken har även utvärderat skydd av värdefulla vatten i 
limniska miljöer och de kriterier som ligger bakom utpekandet av värdefulla områden. 

Kontaktpersoner: Håkan Berglund (terrestert), Mona Naeslund (marint), Eddie von 
Wachenfeldt (sötvatten), ArtDatabanken. 

11. Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper 
Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP) satte på allvar fart 2005 
efter att riksdagen antog det sextonde miljömålet, Ett rikt växt- och djurliv. Miljömålet innebär 
bland annat att förlusten av biologisk mångfald och andelen hotade arter ska minska. Att 
fastställa och genomföra åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper är ett av de viktigaste 
verktygen för att nå detta miljömål. Fastställelse av program delas mellan Naturvårdsverket 
(terrestra arter och naturtyper) och Havs- och vattenmyndighetens (marina och limniska 
arter och naturtyper) och arbetet utförs tillsammans med sektorsmyndigheterna, 
länsstyrelserna och andra berörda aktörer. SLU (genom ArtDatabanken) har i uppdrag från 
Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten att sammarbeta med dessa och 
medverka vid arbetet med att ta fram nya åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper 
enligt riktlinjer från Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. I ArtDatabankens 
arbete ingår att bistå författare, länsstyrelser och andra med expertkontakter, information 
och data-/kunskapsunderlag vid framtagandet av nya åtgärdsprogram, granska förslag till 
remisser (”pre-remisser”), bistå vid utvärdering av enskilda åtgärdsprogram, medverka i den 
nationella koordineringen av programmen samt leda revideringen av vilka arter och 
naturtyper som ska omfattas av åtgärdsproram. I dagsläget finns närmare 200 
åtgärdsprogram (för komplett lista se: http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-
samhallet/miljoarbete-i-sverige/naturvard/atgardsprogram-lista-20150716.pdf) där 
kunskapsläget om arternas och naturtypernas ekologi, hotbild och möjliga åtgärder beskrivs. 

Kontaktpersoner: Mikael Svensson och Sofia Blank, ArtDatabanken. 

12. Biogeografisk uppföljning och rapportering 
Art- och habitatdirektivet kräver att varje medlemsland tar fram ett uppföljningssystem för 
arter och naturtyper listade i bilaga I, II, IV och V för respektive land. Sverige har löst denna 
uppgift genom projektet ”Biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter”, vilket initierades 
2009. SLU (genom ArtDatabanken) har haft i uppdrag att stödja Naturvårdsverket och Havs- 
och Vattenmyndigheten i detta projekt. Uppgifterna har varierat något genom åren 
allteftersom projektet har utvecklats. I början låg tyngpunkten i arbetet på att sammanställa 
underlag i så kallade delsystemutredningar, där naturtyperna (och några arter) hade 
grupperats utifrån hur lika de var varandra i stora drag, totalt sju stycken. ArtDatabanken tog 
fram fem delsystemutredningar under 2010; fjäll och branter, skog, gräsmarker, hav och 
sötvatten, och 2012 kom våtmarker. Delsystemutredningen för sanddyner och stränder togs 
fram på annat håll. Utöver detta gavs stöd, i form av underlag och synpunkter på de artvisa 
delsystemen. 

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/naturvard/atgardsprogram-lista-20150716.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/naturvard/atgardsprogram-lista-20150716.pdf


Arbetet inom projektet har även inneburit hjälp till planering och anskaffning av utförare för 
Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndighetensbehov samt granskning av resultat från 
pilotverksamhet (framförallt test av metodik) och drift (utvärdering av andra inventeringar, 
t.ex. Lifeprojektet MOTH, se även nedan). För de akvatiska delsystemen, främst det marina 
delsystemet har ArtDatabanken varit drivande i utveckling och test av metoder samt i 
kartering av naturtyper. Efter utvecklingsarbetet uppdaterades år 2014 de akvatiska 
delsystemen med nya förslag till utökad övervakning. 

ArtDatabanken har även tagit fram en metod för bestämning av marina naturtyper samt en 
plan för kartering av marina naturtyper i art- och habitatdirektivet.  

ArtDatabanken har också själva bistått med expertkompetens vid klassificering och 
inventeringar av naturtyper och arter.  

Uppdraget har också omfattat medverkanden i utveckling av IT-stöd, först inom 
Naturvårdsverkets egna försök till byggande av IT-lösning av miljö- och övervakningsdata, 
och sen kopplat till utvecklingen av Artportalen.  

Kontaktpersoner: Eddie von Wachenfeldt och Wenche Eide, ArtDatabanken. 

13. SKS uppdrag – information om skogslevande rödlistade arter 
På uppdrag av Skogsstyrelsen har SLU (genom ArtDatabanken), under 2013–2015, tagit 
fram ett förslag på hur information av skogslevande rödlistade arter kan presenteras. Syftet 
har varit att informationen ska kunna användas av Skogsstyrelsen och andra aktörer  genom 
att via moderna och innovativa IT-lösningar ge vägledning till fastighetsägare om naturvård 
och artbevarande. På sikt är målet att stimulera fler myndigheter (Statens Jordbruksverk, 
Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, m.fl.) att utveckla och tillgängliggöra 
information om rödlistade arter även i odlingslandskap, hav, sjöar och vattendrag och på så 
sätt underlätta genomförandet av naturvårdsåtgärder för fastighetsägare och myndigheter. 
Förslaget mottogs mycket väl av Skogsstyrelsen som nu ser över detta och planerar nästa 
steg. 

Kontaktperson: Håkan Berglund, ArtDatabanken. 

14. Främmande arter (inklusive NOBANIS)  
Naturvårdsverket har till regeringen, tillsammans med en rad andra myndigheter, utarbetat 
ett föreslag till nationell strategi och handlingsplan för främmande arter (2008). I denna ingår 
att utveckla ett nationellt rapporteringssystem för främmande arter, att ta fram kriterier för 
riskklassificering och klassning av främmande arter i riskklasser och att listor över 
främmande arter och faktainformation om dessa ska uppdateras och vidareutvecklas (se 
projekt 3.9 och 3.10). En viktig komponent i arbetet med främmande arter är NOBANIS-
portalen. som utvecklades av ArtDatabanken under 2004-05 med medel från Nordiska 
ministerrådet och därefter har vidareutvecklades ett antal gånger fram till 2012. Under 
senhösten 2014 och vintern 2015 utvecklades NOBANIS av en konsultfirma och togs i drift i 
april 2015. Adressen till Nobanisportalen är: www.nobanis.org. 

Andra uppgifter inom arbetet med främmande arter är att Dyntaxa löpande ska uppdateras 
med taxa som är av intresse för främmandeartsarbetet. När listor över riskklassificerade 
arter finns ska dessa implementeras i Artfakta och det ska gå att söka ut främmande och 
invasiva arter i Artportalen. ArtDatabanken ska även biträda Naturvårdsverket och Havs- och 

http://www.nobanis.org/


Vattenmyndigheten med expertkunskap vid bedömning av riskerna som främmande arter 
kan innebära och ta fram kunskap om främmande arter. 

SLU:s kompetens på främmade arter är central för det svenska arbetet både nationellt och 
inom EU:s arbete med invasiva arter. NOBANIS-portalen är ett viktigt verktyg för arbetet 
med främmande arter i Nordeuropa och har stor potential att utvecklas till ett EU-gemensamt 
verktyg. 

Kontaktperson: Mora Aronsson, ArtDatabanken. 

15. SLU Främmande arter 
Under 2014-2015 fick SLU genom ArtDatabanken i uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- 
och Vattenmyndigheten att dels ta fram en beskrivning över SLU:s kompetens inom 
främmade arter med utgångspunkt från EUs förordning om främmande arter (delprojekt 1), 
dels ta fram ett förslag på kriteriesystem för att bedöma invasivitet hos främmande arter 
(delprojekt 2). Delprojekt 2 slutrapporterades i januari 2015 och delprojekt 1 i juni 2015. 
Delprojekt 1 ska utgöra grund för Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten för 
kommande uppdrag till SLU gällande främmande arter. Kriteriesystemet från delprojekt 2 
ska under 2015 testas på flertalet främmande arter i Sverige. 

Projektet är en viktig del i Sveriges arbete med främmande arter och behovet att få ett 
kriteriesystem för bedömning av invasivitet har varit efterfrågat. 

Kontaktperson: Mora Aronsson, ArtDatabanken. 

16. WWF främmande arter 
ArtDatabanken, tillsammans med Enetjärn Natur och i samarbete med Svenska Botaniska 
föreningen sökte 2013 medel från WWF för att dels ta fram ett kriteriesystem för främmande 
kärlväxter och dels testa kriteriesystemet på svenska kärlväxter. I samband med att medel 
beviljats från WWF så fick SLU-uppdraget att ta fram ett kriteriesystem och de båda 
projekten samordnades, vilket lett till att projektavslut flyttats från våren 2015 till slutet av 
2015. Totalt testas cirka 3000 taxa av kärlväxter. 

Projektet är ett fullskaletest av den nya förslaget på bedömningssystem för invasivitet och 
viktigt för att bedöma bedömningssystemets användbarhet. 

Kontaktperson: Mora Aronsson, ArtDatabanken. 

17. Floraväkteri 
Floraväkteri är övervakning av hotade kärlväxter som koordineras av Svenska Botaniska 
Föreningen på uppdrag av ArtDatabanken. Verksamheten startade 1987 och pågår idag i 
samtliga län i Sverige. I de flesta län sker övervakningen i samarbete med berörd 
länsstyrelse. 

Floraväkteriet är organiserat med en nationell samordnare (halvtidstjänst) finansierad genom 
FoMA-medel, och i 25 regionala projekt med en-två koordinatorer (ideella) som i huvudsak 
är knutna till de regionala botaniska föreningarna. Cirka 500 personer rapporterar årligen 
och alla uppgifter rapporteras på Artportalen. Se även http://svenskbotanik.se/floravaktarna/ 

http://svenskbotanik.se/floravaktarna/


Floraväktarverksamheten är den helt dominerande övervakningen av rödlistade och Annex II 
kärlväxter. Det är en viktig verksamhet vid uppföljning av Åtgärdsprogram och för 
dataunderlag till miljömålsuppföljning. 

Kontaktperson: Sebastian Sundberg, ArtDatabanken. 

18. Faunaväkteri 
Faunaväkteri startade 2010 som en motsvarighet till floraväkteriverksamheten men för 
övervakning av rödlistade djur. Jämfört med floraväkteriet är antalet (andelen) rödlistade 
djurarter mycket större, de är ofta mer svårfunna och naturligtvis rörliga. Skillnaden består 
också i att det finns många aktörer och föreningar för olika djurgrupper som ingår i 
faunaväkteriets nätverk.  

Arbetet har så här långt fokuserat på att bygga nätverk både lokalt och nationellt, samt vissa 
riktade insatser i form av kampanjer som t.ex. igelkott, bastardsvärmare och groddjur. 
Verksamheten har redan samlat många intresserade och levererar data av hög kvalitet till 
Artportalen. Före kampanjen fans det t.ex. drygt 1000 rapporter av igelkott, efter första året 
av kampanjen drygt 13 000. Se även 
(http://www.artdatabanken.se/naturvaard/faunavaekteri/?st=faunav%c3%a4kteri). 

SLU (genom ArtDatabanken) har tillsammans med Naturskyddsföreningen tagit fram verktyg 
för artbestämning och rapportering av Sveriges groddjur och bastardsvärmare i form av 
mobilappar. Rapportering är direktkopplad till Artportalen. ArtDatabanken bidrog med 
faktatexter, kartor och illustrationer samt testning av systemet.  

Båda apparna ingår i faunaväkteriets fortlöpande arbete med att få naturintresserade 
människor att bidra med kunskap om hotade djurarter. 

Kontaktperson: Pavel Bína, ArtDatabanken. 

19. SLU:s arbete inom ETC/BD (European Topic Centre – Biodiversity) 
Från 2009 är SLU genom ArtDatabanken part i konsortiet bakom ETC/BD. Första 
kontraktsperioden för SLU var 2009-2013 (ETC startades 1995) och den andra är 2014-
2019. ETCs främsta uppgift är att vara kunskaps/kompetensresurs åt EU kommissionen, 
främst DG-ENVoch Europeiska miljöagenturen (EEA) i Köpenhamn i biologisk mångfalds 
relaterade frågor i många fall med koppling till EUs naturvårdsdirektiv. ETC/BD är 
organisatoriskt underställt Europeiska miljöbyrån (EEA - European Environment Agency). 

SLU:s del i arbetet inom ETC är främst kunskapsbaserat och kan grovt delas in i tre delar: 1. 
Stöd till genomförande av EU:s naturvårdsdirektiv, främst förbättra och utveckla hur 
rapporteringen av direktiven ska utföras samt bearbeta resultaten från rapporteringarna. 
Nästa rapportering ska utföras 2019. 2. Bygga upp och förbättra EUs IT-system för biologisk 
mångfald och förbättra relevanta dataflöden, främst kopplat till TNC (Taxonomic Name 
Service). 3. Utföra analyser för olika internationella rapporter inom biologisk 
mångfaldsområdet. Se även (http://bd.eionet.europa.eu/). 

SLU:s närvaro inom det europeiska arbetet stärker SLU:s profil som kvalificerad aktör 
internationellt och får genom våra erfarenheter och kompetens får möjlighet att påverka och 
influera det internationella arbetet, samtidigt som SLU får ett ökat kontaktnät med relevanta 
partners runt om inom EU. 



Kontaktperson: Mora Aronsson och Lena Tranvik, ArtDatabanken. 

20. Planta Europa 
Planta Europa är ett europeiskt nätverk av organisationer som arbetar med olika aspekter av 
floravård. ArtDatabanken har varit engagerad inom arbetet sedan starten 1995. Torleif 
Ingelög, Tomas Hallingbäck och Mora Aronsson har suttit i styrelsen för nätverket. Torleif 
Ingelög, först som vice ordförande och sedan som president och sedan 2014 är Mora 
Aronsson ordförande. Sedan januari 2014 har ArtDatabanken hand om nätverkets 
sekretariat. Se även (http://www.plantaeuropa.net/). 

SLU och ArtDatabanken har genom arbetet inom Planta Europa blivit en känd och 
respekterad aktör inom floravården i Europa och förbättrat erfarenhetsutbytet mellan Sverige 
och omvärlden. 

Kontaktperson: Mora Aronsson, ArtDatabanken. 

21. IUCN (arktiska kärlväxter) 
ArtDatabanken är svensk representant CAFFs (Conservation of Arctic Flora and Fauna) 
Flora Grupp (CFG). CFG är även är IUCNs expertgrupp för rödlistning av arktiska kärlväxter. 
CFG har sedan 10 år arbetat med att sammanställa information kring de sällsynta och 
hotade kärlväxterna i Arktis. Detta arbete ska leda till ett första utkast på en arktisk 
kärlväxtrödlista 2016. Övriga projekt inom CFG är cirkumpolär arktisk och boreal 
vegetationskarta, övervakning av hotade arter, checklistor över kärlväxter, mossor och lavar 
i Arktis. Sedan 2014 har gruppen även börjat arbeta med invasiva växter och svampar i 
Arktis, informationsspridning, tidig upptäckt, övervakning, åtgärder mm. Se även 
(http://www.caff.is/flora-cfg). 

Samarbetet inom CFG är viktigt för det internationella arbetet kring rödlistning. Dels att 
Sverige kan sprida sitt ”know how” och erfarenhet om rödlistning och dels att vi får 
erfarenhet av andras arbete inte minst ifrån Nordamerika. 

Kontaktperson: Mora Aronsson, ArtDatabanken. 

22. CAFF, CBMP 
Sedan 2009 pågår ett arbete med att ta fram och genomföra ett program för övervakning av 
biologisk mångfald inom CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna), Circumpolar 
Biodiversity Monitoring Program (CBMP). Sverige är genom SLU representerat inom två av 
fyra subgrupper: Sötvatten (inom FoMA Sjöar och vattendrag) och Terrester (inom FoMA 
Biologisk mångfald). 2011 startade arbetet inom den terrestra gruppen med framtagandet av 
en plan för övervakningen. Planen var färdigställd och godkänd hösten 2013 och 
arbetsgruppen har sedan dess arbetat med implementeringen av planen. Gruppen har ett 
roterande ordförandeskap och 2015-16 är Sverige ordförande. Se även 
(http://www.caff.is/terrestrial). 

För SLU och ArtDatabanken är arbetet inom CBMP viktigt för samordningen av 
miljöövervakningen internationellt och att dataflödet av miljöövervakningsdata är samordnat 
och harmoniserat internationellt eftersom få miljöproblem och klimatförändringarna i 
synnerhet är nationella i sin karaktär. 

Kontaktperson: Mora Aronsson, ArtDatabanken. 



23. IUCN:s Standards and Petion Subcommittee 
ArtDatabanken var under hela perioden representerad i den internationella grupp som 
utarbetar riktlinjer för hur IUCN:s rödlistningskriterier ska tillämpas, samt avgör tvister om hur 
kriterierna ska tolkas i enskilda fall. 

Kontaktperson: Ulf Gärdenfors, ArtDatabanken. 

24. Vedlevande arter 
Hälften av Sveriges, Finlands och Norges drygt 2000 rödlistade skogsarter är knutna till död 
ved. Dagens skogsbruk har medfört en kraftig minskning av både mängden och typen av 
död ved med resultat att många förut relativt vanliga vedlevande har arter minskat i både 
frekvens och utbredning. Projektet har byggt upp en databas för vedlevande arter och 
tillgängliggjort informationen via webben. Projektet avslutades 2011. 

Projektet har fyllt en viktig funktion för kunskapsuppbyggnaden kring biologisk mångfald och 
död ved. 

Kontaktperson: Anders Dahlberg, ArtDatabanken. 

25. Gräsmattor 
Projektet Gräsmattan som kulturellt och ekologiskt fenomen är ett FORMAS-finansierat 
projekt som pågår 2013 – 2016, läs mer (http://www.slu.se/en/departments/urban-rural-
development/research/la/projects/lawn/). Det är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan 
landskapsarkitekter, stadsplanerare, sociologer, ekologer och miljö- och markbiologer vid 
SLU med syfte att studera gräsmattor ur olika perspektiv för att förstå deras roll för hållbar 
stadsplanering. I olika typer av gräsmattor ska mångfald och artsammansättning av växter, 
bin, fjärilar och daggmaskar studeras. Gräsmattornas miljöpåverkan kommer att undersökas 
genom att analysera nettoeffekter av kolfastläggning och frisättning av växthusgaser. För att 
förstå olika intressenters motiv bakom beslut om planering och skötsel av de olika 
gräsmattstyperna ingår det att intervjua beslutsfattare, planerare och förvaltare av 
gräsmattor (t.ex. lokala politiker, villaträdgårdsägare och landskapsarkitekter). Projektet 
kommer också att undersöka hur människor i allmänhet använder och uppfattar gräsmattor. 

Kontaktpersoner: Maria Ignatieva (Avdelningen för landskapsarkitektur), Karin Ahrné 
(ArtDatabanken) och Jörgen Wissman (Centrum för biologisk mångfald). 

26. Populationsutveckling hos de vanligaste bottenfauna-arterna i rinnande vatten i 
Göta- och Svealand 1986-2010 

Sedan 1980-talet har bottenfaunaprovtagningar i rinnande vatten varit en viktig del av 
svensk miljöövervakning. Dessa undersökningar ger betydelsefulla mått på statusen i 
vattendragen vad beträffar försurnings-, näringsämnespåverkan och biologisk mångfald. 
Provtagningarna görs med semikvantitativ håvning (s.k. sparkprovtagning) vilket ger ett mått 
på antalet individer per m2. Då metoden delvis är personberoende anses måttet på individer 
per kvadratmeter vara osäkert. Därför är artantal och index som bygger på 
artsammansättning de variabler som främst används för att tolka resultat. När dataseten 
blivit tillräckligt stora, efter 1000-tals provtagningar från 1980-talet till idag, kan det dock 
finnas en möjlighet att skönja eventuella storskaliga förändringar i täthet under perioden. 
Detta var huvudsyftet med detta projekt. Analysen inkluderar 6 000 
bottenfaunaundersökningar från hösten 1986 till våren 2010, tillsammans med vattenkemi- 
och klimatdata från samma period. Syftet var att undersöka om förändringar skett vad gäller 



bottenfaunasamhället i vattendrag i södra och mellersta Sverige. Den kraftiga 
försurningspåverkan har minskat betydligt, både beroende på minskat nedfall och på en stor 
satsning på kalkning. Samtidigt har vattnen blivit betydligt brunare, orsakat av höga 
humushalter. Dessa faktorer har sannolikt påverkat artsamhällena i våra vattendrag. 
Rapporten kan laddas ned från (http://www.ArtDatabanken.se/media/2257/bottenfauna2012-
web2.pdf). 

Kontaktperson: Ulf Bjelke, ArtDatabanken. 

27. Ekosystemräkenskaper SCB 
I december 2013 erbjöd sig Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges 
Lantbruksuniversitets (SLU), i en gemensam offert till Miljödepartementet, att genomföra 
projektet ”Ekosystemräkenskaper via nya klasser av markanvändning”. Offerten antogs av 
Miljödepartementet i december 2013. SLU:s åtagande bestod i att bistå med data med 
inriktning art- och habitatdirektivets artikel 17, hjälpa projektet med kunskap och expertis 
inom området habitat och naturtyper, utvärdera framställd statistik och slutligen bistå 
projektet med rapportskrivning. Arbetet slutfördes 2014 och resulterade i SCB:s rapport 
”Miljöräkenskaper 2015:2, Markräkenskaper för biologisk mångfald – en metodstudie.” 
(http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/MI1301_2014A01_BR_MI71BR1502.pdf). 

Kontaktperson: Lena Tranvik, ArtDatabanken. 

28. Terrester habitatuppföljning (THUF)  
Projektets målsättning är att med stickprovsmetodik inventera och sammanställa förekomst, 
utbredning och status hos terrestra naturtyper i Sverige. Projektet är särskilt inriktat på att 
inventera de särskilt skyddsvärda naturtyper som finns listade i art- och habitatdirektivets 
bilagor. Ansvarig datavärd för THUF är NILS datavärdskap, inom FoMA Jordbrukslandskap. 

Projektet omfattar två kontrakt. Ett uppdrag omfattar habitatklassning och ett antal 
kompletterande statusvariabler i Riksskogstaxeringen, NILS och kvalitetuppföljningen av 
naturbetesmarker. Ett andra uppdrag omfattar en fortsättning av havsstrandsinventeringen 
som utvecklades under LIFE+ MOTH. Dokumentation för projekten hittas under 
http://www.slu.se/moth. 

Data från THUF har används i flera sammanhang. Givetvis i den svenska uppföljningen av 
Art- och habitatdirektivet, Artikel 17 rapporteringen 2013. Dessutom har resultat använts i 
Det europeiska rödlistningsprojektet (John Janssen), Skogsstyrelsens Skogliga 
konsekvensanalyser (SKA15), Rymstyrelseprojektet ’Modell assisterade skattningar (Göran 
Ståhl), Naturvårdsverkets Ekosystemtjänstprojekt (Johan Svensson). 

Kontaktperson: Hans Gardfjell, Institutionen för skoglig resurshushållning. 

29. North-European system for monitoring terrestrial habitats (MOTH) 
Demonstration of an integrated North-European system for monitoring terrestrial habitats, 
LIFE08 NAT/S/000264 (http://www.slu.se/moth) 

LIFE-projektet med målsättning är att utveckla nya stickprovsbaserade metoder för att 
inventera mindre vanliga terrestra naturtyper. Projektet är särskilt inriktat på att inventera de 
särskilt skyddsvärda naturtyper som finns listade i Art- och habitatdirektivets bilaga I. 
Projektet ska kunna demonstrera alla moment som krävs för att genomföra ett komplett 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/MI1301_2014A01_BR_MI71BR1502.pdf
http://www.slu.se/moth


miljöövervakningsprogram. Projektet startade 2010 och slutrapporterades 2014. Delar av 
projektet permanentades sedan inom Terrester habitatuppföljning, THUF. 

Projektet var en viktigt för att testa nya metoder för att kostnadseffektivt övervaka vissa 
mindre vanliga naturtyper som inte fångades upp i tillräcklig omfattning inom NILS och RIS. 

Projektet avslutades under 2015 och resultat finns tillgängliga under htpp://www.slu.se/moth.  

Kontaktperson: Hans Gardfjell, Institutionen för skoglig resurshushållning. 

30. Vegetationskartering 
Projektet syftade till att utveckla ett system för återkommande vegetationskartering baserat 
på en kombination av satellitbilder och fältdata från Riksskogstaxeringen och NILS. 
Vegetationskartans klasser väljs så att de så långt som möjligt täcker in naturtyper som är 
kopplade till art- och habitatdirektivet. Projektet genomfördes med delfinansiering från 
Rymdstyrelsen och genomfördes 2009-2011. 

Resultatet från projektet har varit värdefullt för utvecklingen av effektivare uppföljning av 
vegetationstyper inom både nationell och regional miljöövervakning. 

Kontaktperson: Mats Nilsson, Institutionen för skoglig resurshushållning. 

31. Eko-hydrologiska förhållanden i myrar 
Projektet var en analys av hur användbart NILS skulle kunna vara för att upptäcka 
antropogena störningar av myrar, inklusive skillnaden mellan NILS flygbildstolkning och 
fältinventering. Förutom at rekommendera fördjupade undersökningar så fastslog studien att 
NILS väl detekterar antropogen störning i myrar men är osäkrare när det gäller att fastställa 
graden av hydrologisk påverkan. 

Kontaktperson: Elve Lode, Institutionen för mark och miljö. 

32. LTER Sweden och ALTER-Net 
ALTER-Net startade som ett FP6 EU-projektmed finansiering mellan 2005 och 2009. Efter 
2009 fortsatte ALTER-Net som en frivillig samarbetsorganisation för Europeiska institut etc. 
som ägnar sig åt biodiversitetsforskning, under namnet ALTER-Net II. ALTER-Net II har flera 
viktiga funktioner med direkt relevans för SLU. Bland de viktigaste kan nämnas:  

• Mål att integrera och stärka kapaciteten för storskalig forskning; 
• Organiserar de flesta av de riktigt stora aktörerna inom europeisk biodiversitetsforskning;  
• Nätverk för gemensamma ansökningar till EU-projekt (en ”gräddfil” till EU-projektpengar);  
• Arbetar aktivt för att främja interdisciplinär forskning inom biodiversitet,  
• Högklassig sommarkurs för doktorander;  
• Resestipendier för forskningsutbyte;  
• Initiativtagare och huvudfinansiär till LTER-Europe. 

SLU:s arbete har huvudsakligen bestått av att delta i de relevanta internationella möten som 
hållits och medverka i internationella ansökningar, samt nätverka nationellt och 
internationellt. 

LTER (Long Term Ecological research) är ett världsomspännande nätverk för 
forskningsstationer som bedriver långsiktig ekologisk forskning. Nätverket är hierarkiskt 
organiserat med basen i nationella LTER-nätverk som organiserar sig i nätverk för olika 
världsdelar och i toppen finns den internationella moderorganisationen ILTER (International 



LTER). SLU startade 2010 ett svenskt LTER nätverk, LTER Sweden. LTER Sweden har 
som mål att knyta samman svenska forsningsstationer och organisera dem i de 
internationella LTER-nätverken. Specifika mål för LTER Sweden är: 

• förstärka svensk miljöforskning och miljöanalys genom forskningssamarbete och utbyte av 
data mellan organisationer som ansvarar för områden med långliggande miljöövervakning 
och forskning. 

• förse forskare och miljöövervakare med möjligheter till forskning och miljöanalys baserat på 
data med större utsträckning i rum och tid, jämfört med vad som har varit möjligt tidigare 

• uppmuntra ansökningar om bidrag till forskning och miljöanalys som inte är möjligt att 
genomföra utan ett fungerande svenskt och, i förkommande fall, internationellt LTER 
nätverk. 

• uppmuntra nya forskningsområden och tvärvetenskaplig forskning som kan tänkas uppstå 
genom samarbetet inom nätverket. 

Senaste året har LTER Sweden medverkat i en LTER Europe-gemensam Horizon2020 
ansökan om ytterligare satsning och uppbyggnad av det europeiska LTER närverket. 
Ansökan fick högsta betyg i utvärderingen och resulterade i projektet eLTER som startade i 
juni 2015. LTER Sweden har också varit aktiva i LTER Europes ansökan om att få med 
LTER Europe på ESFRI 2016 Roadmap.  

Kontaktperson: Ulf Grandin (ALTER-Net och LTER Sweden), Institutionen för vatten och 
miljö. 

33. Biotopkonnektivitet för arter inom EUs Fågel- och Habitatdirektiv 
I fragmenterade landskap anses den funktionella konnektiviteten mellan biotoper viktig för 
arternas överlevnad. I den här studien använder vi oss av nätverksanalys för att utvärdera 
konnektivitet mellan biotoper i två landskapstyper (skog och sötvatten) i Sverige. I sötvatten 
har vi analyserat alla kända lokaler av den rödlistade gölgrodan (Rana lessonae) längs norra 
Upplandskusten. I analyserna togs hänsyn till gölgrodans potentiella spridningsavstånd (500, 
1000, 1500 och 2000 m) och prefererade och icke-prefererade livsmiljöer under spridning i 
landskapet. Lokaler med gölgroda delades in i tre åtskilda områden (Gårdskär, Hållnäs and 
Gräsö) som inte har visat ett utbyte av djur under de senaste årtiondena. För de skogliga 
miljöerna jämförde vi konnektivitet mellan 2 237 skogsdominerade skyddade områden på 
regional nivå (81 114 km2) i norra Sverige. I dessa analyser tog vi hänsyn till minimalt 
arealkrav (≥12 and ≥83 ha) och tre maximala spridningsavstånd (≤3, 4–7 and >10 km). Vi 
analyserade även konnektivitet av tre skogstyper som är viktiga för olika rödlistade arter och 
arter som visar en nedåt trend på landskapsnivå inom tre stora (1465, 576 and 269 km2) 
skogsdominerade skyddade områden (Granlandet, Udtja och Muddus). På grund av 
begränsningar i datorkapacitet tog vi hänsyn till matrixkvalitet(kvalitet i det omgivande 
landskapet), endast i analyserna av sötvattensmiljöer.  

Studier som våra bidrar till att kvantifiera naturskyddsvärdet hos enskilda biotoper och 
skyddade områden för arter med olika spridningsmöjligheter och biotopkrav. Möjligheten att 
använda våra resultat från skogsmiljöer skulle öka om framtida analyser skulle ta hänsyn 
även till matrixkvalitet. Analyserna av gölgroda skulle kunna utökas genom att även ta med 



framtida potentiella biotoper längs landhöjningskusten. En viktig uppgift för framtida analyser 
är att bekräfta om de här upptäckta konnektivitetsmönstren återspeglar verklig konnektivitet 
och spridning av individer och om dessa spridningar påverkar den genetiska strukturen av 
de berörda populationerna. 

Kontaktperson: Frauke Ecke, Institutionen för vatten och miljö. 

34. Populationsanalyser fjällarter 
2011 beviljades stöd för att sammanställa och analysera de data på kärlväxter, mossor och 
lavar, som, NILS och MOTH, hade samlat på sig under inventeringarna 2008-2011, 
respektive 2010 – 2011, i den alpina regionen. Populationsanalyser av denna typ ställer 
stora krav på data och det blev snabbt uppenbart att data behövde ses över. Bieffekten av 
detta blev en kvalitetssäkring av NILS data för den alpina regionen samt även för andra 
delar av databasen.  

I tillägg har osäker finansiering, omprioriteringar, omorganisering och personförflyttningar 
inom SLU försvårat ett slutförande av detta projekt. Dock, en rapport (”Utvärdering av NILS 
data i fjällen”: http://www.slu.se/Documents/externwebben/s-fak/skoglig-
resurshallning/Landskapsanalys_publikationer/2014/Arbetsrapport_427_fj%c3%a4llrapporte
n.pdf) med stort överlapp av detta analysprojekt, togs fram under 2014. Målet är att inom 
kort även ta fram en projektspecifik sammanfattning av analyserna.  

Kontaktperson: Wenche Eide, ArtDatabanken. 

35. Grön infrastruktur 
SLU:s roll i grön infrastruktur initierades i och med det regeringsuppdrag som NV fick 2011 
att skriva en förstudie om uppbyggandet av en grön infrastruktur och om framtagandet av 
indikatorer för gynnsam bevarandestatus för arter och deras livsmiljöer. SLU var listad som 
en samverkanspartner och en arbetsgrupp med personer från olika enheter bildades. 
Slutprodukten blev rapporten ”Förslag till utveckling av en grön infrastruktur i Sverige”. 
Parallellt med detta hade ArtDatabanken ett separat uppdrag från NV att ta fram förslag på 
hur ett representativt urval av lämpliga indikatorset (för att mäta gynnsam bevarandestatus) 
kan tas fram, med exempel och motivering av dessa.  

Efter detta har SLU (till största delen genom ArtDatabanken), haft olika uppdrag att stödja 
Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndighetens arbete med grön infrastruktur, allt från 
att vara bollplank och lämna synpunkter på framtagna dokument till en större studie som har 
publicerats internationellt efter vetenskaplig granskning (Snäll m.fl., 2015, Environmental 
Management under tryckning). I och med regeringsuppdrag M2014/1948/Nm avseende 
regionala handlingsplaner för grön infrastruktur har ArtDatabanken i uppdrag att bidra med 
underlag om betydelse och förutsättningar för grön infrastruktur (GI) för ett urval arter och 
naturtyper som omfattas av EUs naturvårdsdirektiv, samt underlag för regional prioritering av 
arter och naturtyper. För akvatiska miljöer har identifierande av naturvärden prioriterats. 
Utöver detta ska ArtDatabanken stödja Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten och 
berörda länsstyrelser med vägledning och metodstöd.  

Kontaktperson: Wenche Eide och Tord Snäll, ArtDatabanken. 

http://www.slu.se/Documents/externwebben/s-fak/skoglig-resurshallning/Landskapsanalys_publikationer/2014/Arbetsrapport_427_fj%c3%a4llrapporten.pdf
http://www.slu.se/Documents/externwebben/s-fak/skoglig-resurshallning/Landskapsanalys_publikationer/2014/Arbetsrapport_427_fj%c3%a4llrapporten.pdf
http://www.slu.se/Documents/externwebben/s-fak/skoglig-resurshallning/Landskapsanalys_publikationer/2014/Arbetsrapport_427_fj%c3%a4llrapporten.pdf


36. Artportalen 
Artportalen är ett webbaserat rapportsystem – öppet för såväl allmänheten, forskare som 
myndigheter – som gör det möjligt att rapportera observationer av arter och direkt få tillgång 
till resultatet i form av kartor, histogram och artlistor. Systemet har vuxit mycket snabbt och 
webbplatsen www.artportalen.se är idag en av de mest välbesökta i landet. Under 2014 
besöktes Artportalen av 525 000 besökare. 2008 startade utveckling av ”version 2” som 
avslutas i slutet av 2015. Utveckling av den ”nya” Artportalen har skett i samarbete med 
Norge. 

Artportalen har blivit navet inom rapportering av artfynd i Sverige och är en viktig del av 
infrastrukturen för svensk naturvård. Antal inrapporterade fynd per år ökar successivt, vilket 
tabellen nedanför illustrerar. Majoriteten av fynden rapporteras in av ideella rapportörer men 
andelen från myndigheter (länsstyrelser, kommuner, Naturvårdsverket, havs- och 
Vattenmyndigheten, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket m.fl.) ökar stadigt, på 
samma sätt som användandet av informationen. En viktig användning av data från 
Artportalen är via den s.k. ”länsstyrelsekopplingen” – ett verktyg i länsstyrelsens GIS-miljö 
som tillåter visning av artobservationer direkt från Artportalen i handläggningsverktygen. 

 
ARTPORTALEN 

 
ANTAL FYNDUPPGIFTER 

totalt i databas 

 
ANTAL FYNDUPPGIFTER 

inkomna under 2013 

 
ANTAL FYNDUPPGIFTER 

inkomna under 2014 

Kärlväxter 5 328 275 320 633 580 976 

Mossor 498 840 29 850 27 133 

Lavar 461 425 26 515 3 4476 

Svampar 1 319 981 181 449 115 307 

Alger 11 313 501 2 108 

Evertebrater 3 130 073 410 093 344 596 

Fåglar 33 123 194 3 463 380 3 714 566 

Grod- & kräldjur 37 748 5 212 4 933 

Fiskar 20 724 820 2641 

Fladdermöss 10 586 1 471 1 061 

Övriga ryggradsjur 32 532 4 519 4 869 

Samtliga 43 974 691 4 444 443 4 832 666 

 

Kontaktperson: Johan Nilsson, ArtDatabanken. 

37. Träd och musselportalerna 
träd- och musselportalerna togs fram samtidigt och är tekniskt en och samma databas med 
två olika fönster. Båda har tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket i samverkan med 
länsstyrelserna. 

Trädportalen är en samlingsplats för fynd av biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla träd 
och syftar till att öka kunskapen om sådana träd. I första hand samlas information om grova 
träd, gamla träd och hålträd. Även andra träd kan förekomma, till exempel hamlade träd eller 
träd med intressant historia. Eftersom det går att göra upprepade rapporter på ett och 
samma träd, och på så sätt övervaka vad som sker med träden över tiden kan portalen 
användas för att följa tillståndet i naturen. 

Trädportalen togs fram under 2008-2009 som en del av genomförandet av Åtgärdsprogram 
för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet.  



Sedan starten har drygt 560 000 träd registrerats i portalen av i första hand länsstyrelser, 
kommuner och i vissa fall andra organisationer eller privatpersoner. Datat laddas ner av 
myndigheter i samband med t.ex. exploatering, men även forskare. 

Musselportalen är ett rapporteringssystem för stormusslor som förekommer i svenska sjöar 
och vattendrag. Syftet är att öka kunskapen om stormusslor och följa tillståndet för de 
hotade och sällsynta musselarterna i Sverige. Data lagrade i musselportalen används till att 
följa upp åtgärdsprogram, göra statusbedömningar av stormusslor listade i habitatdirektivet, 
följa utvecklingen för hotade stormusslor samt följa upp miljökvalitetsmålet Levande sjöar 
och vattendrag genom indikatorn ”Föryngring av flodpärlmussla”. I slutet av 2014 fanns 
uppgifter inrapporterade för 7337 lokaler där antalet individer av musslor uppgick till 921 000 
fynd. Flodpärlmussla utgör den största andelen fynd med uppgifter om 867 000 individer. 

Efter utveckling under 2008-2009 gick Musselportalen och Trädportalen över i löpande 
verksamhet. Det står var och en fritt att rapportera, läsa och använda data i portalerna. 

Kontaktperson: Eddie von Wachenfeldt (musselportalen) och Artur Larsson (trädportalen), 
ArtDatabanken. 

38. Fynddata hantering 
Fynddata hantering består i huvudsak av tre delar, dels tillgängliggöra ickeoffentliga skydds-
klassade data genom uttag av fynddata och utdelning av särskilda behörighetsroller i 
Artportalen, dels främja användningen av Artportalen genom kontakter och samordning med 
både myndigheter, ideella föreningar och privatpersoner, och dels överföring av data från 
gamla Observationsdatabasen till Artportalen. 

1 - Myndigheter som t ex länsstyrelser och kommuner använder fynduppgifter för bl a 
rödlistade arter i samhällsplaneringen. Huvuddelen av dessa data kan de själva se i 
Artportalen, men för att även se de s k skyddsklassade arterna, liksom fynduppgifter i 
den gamla Observationsdatabasen, måste kontakt tas med Artdatabanken. Vissa 
tjänstemän på myndigheterna kan numera få direktåtkomst till skyddsklassade data för 
sitt område genom särskilda behörighetsroller som primärt delas ut av ArtDatabanken. 
Andra aktörer som t.ex. konsultföretag behöver även de tillgång till skyddsklassade data 
för t ex miljökonsekvens-beskrivningar och andra naturvårdsutredningar. Detta kan de 
under vissa förutsättningar få genom engånguttag från oss. Därutöver bistår vi även 
delar av de areella näringarna med data för att möjliggöra ökad naturvårdshänsyn. Även 
privatpersoner, föreningar och forskare kan under vissa villkor för naturvårdsändamål få 
tillgång till skyddsklassade data eller ickeoffentliga verktyg genom datauttag eller 
utdelade behörighetsroller. 

2 – Genom kontakter och samordning med såväl privatpersoner som föreningar, företag 
och myndigheter underlättar vi så att de på bästa sätt kan använda Artportalen för 
lagring, utsökning och inrapportering av fynduppgifter. Vi verkar även för fortsatt 
inläggning av både regionala som nationella inventeringar i Artportalen, exempelvis äldre 
landskapsfloror samt myndighetsstyrda inventeringar som Våtmarksinventeringen, 
Nyckelbiotopsinventeringen och Ängs- och betesinventeringen (Tuva-databasen). För 
främst rödlistade och internationellt listade arter behövs även fortsatt genomgång av 
både offentliga och privata samlingar och kartotek samt relevanta publikationer, för 
omformning och överföring till Artportalen. 



3 - Äldre fynduppgifter som ligger i Observationsdatabasen behöver i många fall 
anpassas till nutida krav på kvalitet innan de kan överföras till Artportalen. En del poster 
saknar ännu helt koordinater medan andra endast saknar uppgift om koordinatens 
precision. I vissa fall där koordinaten har satts i efterhand kan den förbättras ytterligare 
med hjälp av information i fyndposten och därmed öka postens geografiska 
noggrannhet. Även andra former av kvalitetskontroll behöver genomföras. Detta görs 
idag i varierande omfattning beroende på resurser. Dock skulle åtskilligt av de uppgifter 
som nu ligger i Observationsdatabasen efter denna kvalitetssäkring, och efter 
omformatering för anpassning till Artportalen, kunna lyftas över till Artportalen så de 
kommer till en bredare användning. Observationsdatabasen innehåller idag även en hel 
del dubbletter som bör rensas bort, vilket är en tidsödande process. Vartefter poster 
läggs in i Artportalen tas motsvarande poster bort från Observationsdatabasen. 

Kontaktperson: Jan Edelsjö och Marit Persson Rådén, ArtDatabanken. 

 

39. Datavärdskap för arter 
ArtDatabanken har sedan 2010 i uppdrag att vara datavärd för artdata. Bland annat för 
artdata som samlats in inom nationell och regional miljöövervakning, artinventeringar inom 
Basinventeringen, vid uppföljning av Natura 2000-områden och andra skyddade områden, 
inom den biogeografiska uppföljningen, åtgärdsprogram för hotade arter m.m. Datalagring 
sker i de portaler som ArtDatabanken administrerar: Artportalen, Trädportalen och 
Musselportalen. En nödvändig anpassning i enlighet med EU-direktivet INSPIRE avses ske 
inom ramen för datavärdskapet. 

Bakgrund. Naturvårdsverket och Havs - och Vattenmyndigheten har sedan länge etablerat 
ett antal datavärdar för förvaltning av data. En datavärd har till huvuduppgift att lagra 
kvalitetssäkrade data och se till att de finns tillgängliga för de som behöver dem. Datavärdar 
används sedan länge av miljöövervakningen men under senare år även av naturvården. En 
samverkan sker så att alla datavärdskap utformas på ett enhetligt sett. Naturvårdsverket 
strävar efter att det ska finnas ett begränsat antal datavärdar, varav ArtDatabanken alltså är 
en. 

Kontaktperson: Jonas Sandström och Pavel Bina, ArtDatabanken. 

40. System för administration av användare UserAdmin 
ArtDatabankens olika IT-system hade tidigare separata system för användaradministration. I 
takt med att IT-systemen blir fler och kraven växer på en smidig hantering av dataflöden 
behövdes ett stabilt system för användaradministration. Dessutom finns ett stort behov av att 
kunna delegera administration till våra avnämare, t.ex. Länsstyrelser och expertgrupper. Det 
fanns också ett stort behov av att förbättra säkerheten genom att bättre kunna hålla ordning 
på och t.ex. avsluta konton, eller placera användare i grupper med adekvata rättigheter. 
Systemet utvecklades av Artdatabanken med finansiering främst från Svenska LifeWatch. 

Idag är UserAdmin ett av de centrala IT-systemen på ArtDatabanken. Det styr alla rättigheter 
för åtkomst av skyddsklassade fynd i Artportalen, vare sig direkt i Artportalen, via 
länsstyrelsekopplingen, Analysportalen mm. 

Kontaktperson: Marit Persson Rådén och Jan Edelsjö, ArtDatabanken. 



41. Rödlista 2010 – 2015 
Rödlistan är en prognos över risken för enskilda arter att dö ut från Sverige och kan 
betraktas som en barometer för arternas tillstånd. Rödlistan har ingen juridisk status, men 
används som ett hjälpmedel för att identifiera och prioritera naturvårdssatsningar. Rödlistan 
tas fram av ArtDatabanken vid SLU och fastställs av Naturvårdsverket och numera också av 
Havs- och vattenmyndigheten. 

Rödlistningssystemet har utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN) för att 
utvärdera tillståndet för arter i naturen. I kategoriseringen ingår inga värderingar, utan 
analyserna syftar strikt till att kvantifiera utdöenderisken. ArtDatabanken har varit högst 
delaktig vid utvecklingen av regionala bedömningsgrunder.   

Två rödlistor har publicerats senaste tio årsperioden: 2010 och 2015. Rödlistade arter i 
Sverige 2010 publicerades som en tvåspråkig bok på 590 sidor och i en ny applikation på 
ArtDatabankens hemsida. Den senaste publicerades i april 2015, dels som bok i fickformat 
innehållande bedömningslistorna, dels i ArtDatabankens nya webbtjänst. Utöver detta togs 
det fram en separat rapport (både tryckt och som PDF på hemsidan) med sammanfattning 
och fördjupad analys av rödlistningsresultaten ”Tillstånd och trender för arter och deras 
livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015”.  

Arbetet är omfattande och innebär en stor insats från medarbetare vid ArtDatabanken och 
över 100 externa experter under ett par år. Ett viktigt moment i arbetet är kvalitetssäkring av 
bedömningarna. Detta görs genom att skicka de preliminära resultaten på remiss året innan 
den ska vara klar för att säkerställa att alla som har kompletterande data eller kunskaper kan 
bidra med dessa.  

I samband med rödlistan 2015 har diverse kommunikationsaktiveter genomförts: Texter för 
s.k. exempelarter togs fram, liksom en kortlek och annat PR-material. Publikationer har 
distribuerats och ArtDatabanken medverkade vid Havs- och Vattenmyndighetens konferens i 
juli 2015 samt Elmia. Konferensen Flora- och faunavård ägnades helt till rödlistan och dagen 
efter ordnades en workshop för att lära sig mer om verktygen, Artfakta, Analysportal, 
Dyntaxa och Artportalen. 

Kontaktperson: Liselott Sjödin Skarp, ArtDatabanken. 

42. Artfakta 

I februari 2013 beslutade regeringen om nya mål för Svenska artprojektet. Därför startade 
ArtDatabanken projektet Samlad artinformation för att utreda hur information och resultat 
från Svenska artprojektet ska kunna spridas och publiceras digitalt tillsammans med 
ArtDatabankens övriga artinformation. Projektets etapp 1 genomfördes under 2013 och 
levererade ett förslag på utveckling av ett digitalt artbestämningsverktyg inklusive 
grundläggande förslag för arbetsprocesser, innehåll och IT-utveckling samt en övergripande 
bild av en samlad publicering av artinformation.  

Projektets etapp 2 genomfördes 2014 med fokus på utveckling av elektroniskt publicerade 
bestämningsnycklar och artpresentationer för att skapa ett funktionellt verktyg för säker 
artbestämning och presentation av kvalitetsdeklarerad fakta om arter. Samtidigt 
ackumulerades och kvalitetssäkrades en ständigt ökande kunskapsmängd i ArtDatabankens 
artfaktadatabas, framför allt genom arbetet med rödlistan 2015. 



Projektet Samlad artinformation är nu avslutat men utvecklingsarbetet fortsätter i en annan 
form under 2015. Den samordnade artpresentationens innehåll, funktionalitet och 
användarvänlighetär prioriterad.  

Webbgränssnittet Artfakta som lanserades i samband med Flora och 
Faunavårdskonferensen i april 2015 är ett första steg till en samlad digital presentation av all 
artinformation på ArtDatabanken. I detta första steg fokuserades huvudsakligen på 
information om rödlistade arter i Sverige. Artfakta fylls successivt på med information om 
andra grupper av arter, samtidigt som fler funktioner utvecklas. Därigenom finns nu större 
möjlighet att direkt från hemsidan göra sökningar i Artfaktadatabasen när det gäller 
klassning av substrat, biotop, hot, åtgärder, samt värdtaxa för alla rödlistade arter. 
Förhoppningen är att rödlistan genom dessa utökade analysmöjligheter blir ett ännu 
kraftfullare verktyg för naturvården. För att ytterligare underlätta åtkomst och tillgängliggöra 
data har även ArtDatabankens webbplats i sin helhet fått ett nytt utseende. 

ArtDatabanken har producerat och kontinuerligt uppdaterat s.k. artfaktablad sedan 1990-
talet. De har främst skrivits för de rödlistade arterna och används flitigt inom naturvården. 
Redan 2011 började artfaktabladen för rödlistade arter att hanteras inom ArtDatabankens 
artfaktadatabas och sedan april 2015 ingår de som en del i den digitala presentationen. 

Kontaktperson: Liselott Sjödin Skarp, ArtDatabanken. 

43. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna 
Nationalnyckeln är ett systematiskt ordnat bokverk som beskriver arter och högre taxa. 
Syftet är i första hand att vara ett funktionellt verktyg för artbestämning men även att locka till 
mer vetande om arter och eget efterforskande. Beskrivningarna görs med hjälp av text och 
bild i form av dels enskilda presentationer av arter och andra taxa och dels 
bestämningsnycklar. Läs mer om Nationalnyckeln (http://www.nationalnyckeln.se/). Under 
perioden 2009-2014 publicerades tio bokvolymer (upplagan varierade mellan 10 000-18 000 
exemplar), enligt följande: 

• 2009 publicerades två volymer: Tvåvingar: Blomflugor 1 & 2 
• 2010 publicerades två volymer: Stövsländor samt Stjärnmaskar–Slemmaskar. 
• 2011 publicerades två volymer: Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar–Broskfiskar samt Fjärilar: Bronsmalar–

Rullvingemalar. 
• 2012 publicerades två volymer: Steklar: Myror–Getingar samt Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar.  
• 2013 publicerades en volym: Tagghudingar–Svalgsträngsdjur.  
• 2014 publicerades en volym: Bladmossor: Skirmossor–Baronmossor.  

Antalet arter omhandlade i dessa tio volymer uppgår till 1552. Utgivningen i september 2014 
blev den sista volymen i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna med 
nuvarande upplägg, så långt ArtDatabanken kan se i framtiden. 

Digitalversionen (pdf) om havsborstmasker är färdigställdes under 2014 och finns tillgänglig 
för nedladdning via Nationalnyckelns hemsida. 

Under 2014-2015 fortsatte arbetet med framtagning av fakta och bestämningsnycklar för fler 
organismgrupper, bl.a. steklar, sporsäcksvampar, och en övergripande bestämningsnyckel 
till egentliga bladmossor. Detta arbete är avsett att publiceras digitalt tillsammans med 
ArtDatabankens övriga artinformation. 



Kontaktperson: Liselott Sjödin Skarp, ArtDatabanken. 

44. Kommunikationsinsatser Nationalnyckeln 
Under tidsperioden hade bokverket Nationalnyckeln cirka 8 500 prenumeranter. Därutöver 
såldes årligen ca 3000 exemplar i bokhandel. Förutom allmän marknadsföring med 
annonser med mera har det varit brukligt att visa upp utgivna volymer och träffa kunder och 
återförsäljare på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg med tillhörande aktiviteter.  

År 2010 var det 4000 besökare i montern och den blev nominerad till ”Årets monter”. I 
samband med publiceringen av volymen som omfattar hajar och rockor, togs ”the Shark-
kollektion” fram för att sprida kunskap genom nya kanaler. Den såldes bl.a. på Havets hus 
där Svenska artprojektet även hade en permanent utställning. Under de följande 8 
månaderna 2010 spred ArtDatabanken tillsammans med återförsäljare närmare 5 000 
produkter. 

År 2012 inriktade sig marknadsföringen och distributionen av Nationalnyckeln på att skapa 
flera nya kontakter och samarbeten, bland annat med Havs- och vattenmyndigheten, 
Sötvattenslaboratorierna i Öregrund respektive Drottningholm samt Sportfiskarna. På 
Bokmässan ökade antalet besökare till 7 600. Under hösten 2012 började Svenska 
artprojektet twittra. I början var det ca 400 följare som senare ökade till drygt 1 000. 

En kundundersökning av Nationalnyckelns prenumeranter genomfördes 2012 och 
prenumeranterna var mycket nöjda med Nationalnyckeln. 

År 2013 förändrades uppdraget för Svenska artprojektet och marknadsföringen av 
Nationalnyckeln började inrikta sig på att hitta nya sätt att sprida kunskap och tillgängliggöra 
fakta. Bland annat erbjöds i samband med utgivningen av Tagghudingar–Svalgsträngsdjur 
föreläsningar med workshopar i ämnet artbestämning av tagghudingar.  Samarbeten med 
bland annat med länsstyrelser i Sverige och sportdykare startades. Fokus på samarbetet 
med Sportdykarförbundet var att kvalitetsäkra inrapportering av marina evertebrater till 
Artportalen. Ett samarbete med Sportfiskarna påbörjades 2012 och resulterade i en 
mobilapp, ”Fisknyckeln” ett artbestämningsverktyg för sötvattenfiskar. Appen blev en succé 
redan från första dagen och första halvåret hade 25 000 personer laddat ner den. 
Samarbetet med Sportfiskarna fortsatte och appen utökades 2014 med 190 marina arter 
med illustrationer från Nationalnyckeln vilket innebär samtliga svenska fiskar.  

Bokverket Nationalnyckeln har visats upp vid evenemang som ElmiaWood, 
Västerhavsveckan, Biologisk mångfald i Skåne, Rödingens dag, ÅGP-konferensen Vilt- och 
fiskkonferensen på SLU mm. 

I och med bokvolymen Bladmossor: Skirmossor–Baronmossor år 2014 avslutades 
prenumerationerna av bokverket. Samtidigt startades ett nytt nyhetsbrev från Svenska 
artprojektet för att ha en fortsatt kontakt med våra avnämare och ambassadörer för projektet. 

Kontaktperson: Anette Håkans, ArtDatabanken. 

45. Svenska LifeWatch 
LifeWatch är en europeisk vision (på ESFRI:s – the European Strategy Forum on Research 
Infrastructures – roadmap) om att skapa virtuella laboratorier för biologisk 
mångfaldsforskning där data och teknik är fritt och direkt åtkomliga för forskare, naturvårdare 



och samhället i övrigt. Svenska LifeWatch (SLW) är ett nationellt genomförande av denna 
vision, vilket görs i samarbete mellan universitet, museer och myndigheter, och samordnas 
av ArtDatabanken vid SLU. Målet är att skapa en nationell infrastruktur för 
biodiversitetsforskning. Här har Sverige varit först ut i Europa. 

Med start 2010 fick ArtDatabanken/SLU medel från Vetenskapsrådet för att tillsammans med 
Göteborgs, Lunds och Umeå universitet, samt SMHI, Fiskeriverket och Naturhistoriska 
riksmuseet inrätta ett konsortium och bygga upp Svenska LifeWatch. Efter utveckling av ett 
användarsystem (UserAdmin) och en ny taxonomisk ryggrad (Dyntaxa) har databaser med 
artinformation och andra data gjorts tillgängliga med gemensamma standarder både som 
webbtjänster och i en samlad portal, den s.k. Analysportalen http://www.analysisportal.se.  

I september 2015 hade man genom Analysportalen direkt åtkomst till åtta databaser 
(Artportalen, Obsdatabasen, DINA & GBIF, MVM, NORS, SERS, WRAM, Sharkweb) med 
52,5 miljoner artförekomster. I Analysportalen har användarna också tillgång till miljödata, 
kartskikt, metadata och en rad beräknings- och presentationsverktyg. I dialog med forskare 
och andra användare förbättras funktionerna kontinuerligt. Analysportalen och SLW:s 
infrastruktur används nu av många forskare och de första vetenskapliga artiklarna baserade 
på data och verktyg från SLW har publicerats (se Published på 
http://www.svenskalifewatch.se och Bilaga 1). Allt mer resurser åtgår också till att ge 
forskare och IT-utvecklare support. För utförlig verksamhetsbeskrivning se 
http://www.svenskalifewatch.se/ samt Swedish LifeWatch Annual Report 2012 och framåt. 

SLW var 2012 föremål för en oberoende internationell utvärdering, initierad av 
Vetenskapsråden, där SLW fick goda utlåtanden.  

En ansökan om vidareutveckling och utvidgning av SLW för perioden 2016–2023 skickades 
in till Vetenskapsrådet (RFI) i maj 2015. Samtidigt gjordes en ansökan om internationellt 
samarbete. Detta för att kunna fortsätta att delta i utvecklingen mot ett europeiskt LifeWatch 
forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC) samt parallellt utveckla ett nordiskt LifeWatch-
samarbete. 

Under 2015 har tyngdpunkten varit på undervisning och utbildning, för att sprida kunskap 
och lära ut hur man använder Analysportalen. 

Kontaktperson: Ulf Gärdenfors, ArtDatabanken. 

46. Rödlistade arter på sötvattenstränder 
Sötvattensstränder är speciella livsmiljöer och drygt 270 arter på den svenska rödlistan är 
knutna till sådana stränder. De främsta hoten mot dessa krävande arter utgörs av 
vattenreglering och igenväxning. Naturligare variationer av vattenstånd samt utökad hävd är 
angelägna naturvårdsåtgärder. 

Rapporten sammanfattar befintlig kunskap om strandlevande arter och deras livsmiljökrav, 
redovisar de främsta hotfaktorerna, och ger exempel på lyckade naturvårdsåtgärder. 
Förhoppningen är att den ska ge underlag till mark- och vattenägare, kraftbolag, politiker, 
verksamhetsutövare och myndigheter för att bättre uppmärksamma och skydda dessa 
viktiga naturmiljöer. 

Kontaktperson: Ulf Bjelke, ArtDatabanken. 

http://www.svenskalifewatch.se/


47. INSPIRE 
INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) är ett EU-direktiv som omfattar 
digitala geografiska data som innehas av offentliga instanser. Syftet med INSPIRE är att 
skapa en EU-gemensam infrastruktur (t.ex. metadata, nättjänster och avtal om delning, 
tillgång och utnyttjande) och gemensamma bestämmelser om sådana data. För 
ArtDatabanken är det särskilt två typer av data som är viktiga: arters utbredning och 
livsmiljöer samt naturtyper. ArtDatabanken har påbörjat arbetet med att INSPIRE-anpassa 
våra data och transponerar bl.a. Artikel 17-data till INSPIRE-formatet. 

Kontaktperson: Maria Barret Ripa, ArtDatabanken. 
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