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Klimatrapporteringen 
Klimatrapportering till FN och EU 
Sedan tillkomsten av Klimatkonventionen (1992), 
och framförallt Kyotoprotokollet (1995) pågår ett 
internationellt samarbete för att minska utsläppen. 
Den senaste internationella överenskommelsen från 
Paris (2015) har skrivits under av 194 parter. 
Utsläppsutvecklingen följs upp genom ländernas 
årliga redovisning till FN och EU. 
Utsläpp och upptag av växthusgaser redovisas 
uppdelat på sex sektorer: Energisektorn, sektorn för 
Industriprocesser och produktanvändning (IPPU), 
Jordbrukssektorn, sektorn Markanvändning 
förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF, 
Land Use, Land Use Change and Forestry) och 
Avfallssektorn. 
SLU ansvarar sedan 2001 för beräkning och 
rapportering av växthusgasflöden inom LULUCF-
sektorn. 
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Beräkning av utsläpp och upptag från 
LULUCF-sektorn 
Rapporteringen av LULUCF-sektorn under 
Klimatkonventionen delas in i sex markanvändnings-
kategorier (Skogsmark, Jordbruksmark, Betesmark, 
Våtmark, Bebyggd mark och Övrig mark) och 
övergångar mellan dessa. 
För all brukad mark redovisas förändringar i 
kolförråd uppdelat i levande biomassa ovan och 
under mark, död ved, förna och markkol. 
Dessutom redovisas utsläpp från åtgärder 
(skogsgödsling), utsläpp av växthusgaser från 
dränerad mark, utsläpp från torvproduktionsmark, 
utsläpp av lustgas från kvävemineralisering, utsläpp 
från bränder i skog samt inlagring av kol i trä-
produkter (HWP, Harvested Wood Products). 
De viktigaste underlagen för rapporteringen av 
LULUCF-sektorn utgörs av Riksskogstaxeringen (RT) 
och Markinventeringen (MI) vid SLU men vi 
använder också data från SCB, Skogsstyrelsen, 
Jordbruksverket, SGU, MSB samt SMHI.  
Kyotoprotokollet 
För rapportering och bokföring under Kyoto-
protokollets andra åtagandeperiod (2013-2020) 
redovisas och bokförs kolförrådsförändringar och 
övriga utsläpp för aktiviteterna Avskogning, 
Beskogning och Skogsbruk. Inom ramen för EU:s 
interna bördefördelning av utsläppsreduktioner 
ingår dock inte LULUCF-sektorn. 
Utsläpp och upptag för mark som avskogats eller 
beskogats från 1990 bokförs i sin helhet medan 
utsläpp och upptag för Skogsbruk bokförs relativt 
en referensnivå som för Sverige är en prognos över 
nettoupptaget. Är nettoupptaget högre än 
referensnivån erhålls krediter motsvarande 
skillnaden mellan rapporterade nettoupptag och 
referensnivå upp till maximalt 2,5 Mt CO2) och om 
nettoupptaget är lägre så bokförs ett utsläpp. 

Utsläpp(+)/upptag(-) 2015 (kt CO2-ekv.) Skogsmark Jordbruks-
mark Betesmark Våtmark Bebyggd 

mark  Totalt 

Levande biomassa -36 024 -11 -145 -54 -36 234 
Dött organiskt material -293 12 -238 781 262 
Mineraljord -17 303 -3 598 172 1 769 -18 960 
Dränerad organogen mark (CO2, N2O, CH4) 6 929 3 362 279 205 136 10 910 
Gödsling 23 23 
Mineralisering (N2O) 20 8 18 151 196 
Indirekta emissioner* (N2O) 4 
Brand (N2O, CH4) 2 0,03 2 
Träprodukter* -6 717 
Totalt -46 647 -228 87 205 2 783 -50 513 
Tomma celler innebär att emissioner/upptag inte redovisas för respektive kategori 
*Särredovisas inte per kategori

Aktuellt 
Vi försöker ständigt förbättra rapporteringen. Nu jobbar vi t.ex. med: 
• Google Earth som komplement till RT och MI för bättre bedömningar vid förändrad

markanvändning.
• Ökad regional upplösning vid beräkningar av åkermarkens kolbalans.

Utsläpp (+) och upptag (-) från LULUCF-sektorn 
uppdelat på markanvändningskategorier 

Utsläpp (+) och upptag (-) från LULUCF-sektorn 
uppdelat på utsläppskategorier 

Redovisade arealer (kha) för mark-
användningskategorier i LULUCF-sektorn 2015 

Redovisade utsläpp (+), upptag (-) och arealer 
för Kyotoprotokollet 2015 

Mer information och kontakt 
Läs mer om klimatrapporteringen på vår hemsida: 
http://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/miljoanalys/Klimatrapporteringen/ 
För mer information kan du också kontakta någon av medarbetarna ovan via mail till 
förnamn.efternamn@slu.se. 
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Svenska fenologinätverket

Tv

Naturens kalender –
Gemensamt delprogram och miljömålsindikator 

• Växtsäsongen förändras när kli-
matet förändras. Olika arter, 
olika faser och olika regioner 
påverkas dock olika.

• Länsstyrelserna i nio län samar-
betar med Svenska fenologinät-
verket kring denna miljööver-
vakning av naturens kalender.

• Miljömålet Begränsad klimat-
påverkan följs upp med miljö-
målsindikatorerna “Växternas 
växtsäsong” och “Vårtecken”.

• Växtsäsongen är en grundläg-
gande ekosystemegenskap med 
kopplingar till pollenallergikers 
hälsa, skogs- och jordbrukets 
ekonomi och ekosystemtjänster 
som pollination, växthusgaser-
nas omsättning och honungs-
produktion.
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Svenska fenologinätverket

Höstförsöket
Hur vet trädet när det är höst i ett förändrat klimat?

SVENSKA FENOLOGINÄTVERKET

• Ett samarbete med tusentals 
skolelever – från förskola till gym-
nasium – ger oss data vi aldrig 
skulle kunna samlat in själva.

• Vi ger eleverna en möjlighet att 
forska med forskare. 

• Eleverna får en konkret upplevelse 
av klimatförändringens ekologiska 
effekter, som lärarna kan utgå ifrån 
i sin undervisning. 

• Projektet har lett till en ny indika-
tor för Sveriges miljömål.

Rönnens höstlöv jämfört med 
historiska referensdata
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Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
www.slu.se

Biologisk recipientkontroll vid Sveriges tre kärnkraftverk

Havsområdet utanför kärnkraftverken är en 
uppvärmd men i övrigt naturlig miljö. 
Varmvattnets effekt på organismerna i dessa 
områden, med fokus på fisksamhället, 
kontrolleras fortlöpande av Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för 
akvatiska resurser. Undersökningarna 
påbörjades under 1960-talet och har 
lagstiftning till grund. 

Varmvattnet har effekter på fysiologi, 
födotillgång och beteendemönster, vilket i sin 
tur kan påverka tillväxt och reproduktion.

I alla program ingår övervakning av 
fisksamhället i det uppvärmda vattnet i 
recipienten samt i kontrollområden. Kontroll 
av tillväxtmönster och åldersstruktur, 
bottenfauna, fågel och främmande arter ingår 
i vissa av programmen. Rapportering sker 
årligen samt fördjupat var femte år. 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Sveriges tre kärnkraftverk, Ringhals, Oskarshamn och Forsmark, står för ungefär 45 procent av 
elbehovet i Sverige. Havsvatten används i kylprocessen och har värmts upp cirka 10 grader när 
det släpps ut i närområdet.

Forsmark: Ökad tillväxt hos abborre och 
gädda, ansamling eller undvikande av fisk, 
tidigare lek för varmvattenarter,

Ringhals: Ansamling eller undvikande av 
fisk,  minskad biodiversitet och högre 
förekomst av främmande arter. 

Oskarshamn: Ansamling av fisk, speciellt 
abborre, ökad tillväxt hos abborre, eventuellt 
negativ påverkan på bottenfauna.

Forskning

En lång rad studier av vilka effekter uppvärmt kylvatten har på fisk har 
rapporterats genom åren. Det finns goda möjligheter till klimatforskning, 
eftersom det finns långa tidsserier av kvalitetssäkrad data i kustfisk-
databasen (KUL). Det finns närliggande infrastruktur och en naturlig 
miljö med uppvärmt vatten att utföra undersökningar och experiment i.

Exempel på senare forskning:
• Effects of warming on the ecology of algal-dominated phytobenthic 

communities in the Baltic Sea, doktorsavhandling, Filip Svensson,
Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet.

• Fysiologiska förändringar av klimatförändring i fisk, Erik Sandblom, 
Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs Universitet.

• Fisksamhällen och klimatförändring, planerade försök 2016-2018, 
Anna Gårdmark och Magnus Huss, Institutionen för akvatiska 
resurser, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Sveriges kärnkraftverk

Bakgrund

Resultat - recipient jämfört 
med referensområde

Foto: M
artin K

arlsson

Foto: M
aria Jansson

Maria Jansson
maria.jansson@slu.se

Framtida scenario av 
fisksamhället i ett varmare hav

Anders Adill
anders.adill@slu.se

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Institutionen för akvatiska resurser (Aqua)
Kustlaboratoriet

Foto: Maria Jansson,  Anders Adill, OKG
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Temperature shapes the size-dependence of 
metabolic rate in fish

Dynamic, bioenergetic and stage-structured 
model
Mechanistically links temperature-, size- and food-
dependent individual-level rates to population dynamics
using bioenergetic principles, parameterized empirically:

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛿𝛿 𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑑𝑑 − 𝐼𝐼𝐽𝐽𝐽𝐽 − 𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴

𝑑𝑑𝐽𝐽
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑣𝑣𝐴𝐴+ 𝑑𝑑,𝑇𝑇,𝑚𝑚 𝐴𝐴 + 𝑣𝑣𝐽𝐽 𝑑𝑑,𝑇𝑇,𝑚𝑚 𝐽𝐽 − 𝛾𝛾 𝑣𝑣𝐽𝐽+ 𝑑𝑑,𝑇𝑇,𝑚𝑚 𝐽𝐽 − 𝜇𝜇𝐽𝐽 𝑇𝑇,𝑚𝑚 𝐽𝐽

𝑑𝑑𝐴𝐴
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛾𝛾[𝑣𝑣𝐽𝐽+(𝑑𝑑,𝑇𝑇,𝑚𝑚)]𝐽𝐽 + 𝑣𝑣𝐴𝐴 𝑑𝑑,𝑇𝑇,𝑚𝑚 𝐴𝐴 − 𝑣𝑣𝐴𝐴+ 𝑑𝑑,𝑇𝑇,𝑚𝑚 𝐴𝐴 − 𝜇𝜇𝐴𝐴(𝑇𝑇,𝑚𝑚)𝐴𝐴

Size-temperature effects and species 
interactions modulate population & community  
dynamics in warmer climates
Extending size-based community theory allows prediction of  
biomass responses to increased temperature.

Rising temperatures shift mode of population regulation when 
competitive dominance shifts between life stages within the 
population.

Community wide-implications as it mediates population 
responses to mortality and strength of top down effects.

• All animal populations are size-structured
• Interactive effects of temperature and size are 

widespread in nature
• How does temperature-effects on body growth and

size-structure shape population dynamics?

• Interactive effects of temperature and body size and 
biotic interactions determine population and 
community responses to warming, including top-down 
control and effects of mortality

• Species interactions & size-structure key for 
understanding responses to climate warming

CONCLUSIONS

Max Lindmark
SLU Dept. of 
Aquatic 
Resources

Body size shapes population 
responses to warming

Magnus Huss
SLU Dept. of 
Aquatic 
Resources

Jan 
Ohlberger
University of 
Washington, 
SAFS

Anna
Gårdmark
SLU Dept. of 
Aquatic 
Resources

max.lindmark@slu.se
http://www.slu.se/cv/max-lindmark/

Dept. of Aquatic Resources

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 × 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑚𝑚𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆 interaction for the scaling of metabolic rate in 20 teleost 
fish species estimated from experimental data (FishBase). (a) Frequency 
distribution of metabolic scaling exponents for each combination of species and 
temperature treatment (𝑛𝑛=90). (b) change in mass-exponent per unit 
temperature (𝑛𝑛=20) 

Lindmark et al. (submitted manuscript, 2017)

Top: Juvenile (grey), adult (dark grey), total consumer (yellow) and resource (blue) 
biomass density. Bottom: population level rates reproduction/maturation (dark 
grey/grey).

Stage-structured biomass model with food-, size- and temperature-dependent 
biomass-production



Introduction

 Arctic freshwater biodiversity is under 
growing pressure from climate 
change and resource development, 
yet established monitoring programs 
remain largely uncoordinated, lacking 
the ability to effectively monitor, 
understand and predict biodiversity 
trends at the circumpolar scale

 To meet these challenges the 
Freshwater Steering Group (FSG) of 
the Circumpolar Biodiversity 
Monitoring Program (CBMP) is 
working to harmonize and enhance 
long-term Arctic biodiversity 
monitoring efforts to facilitate 
detection, communication, and 
response to significant ecological 
trends related to the pressures of 
human-induced stressors

 The FSG includes scientific experts 
from all Arctic countries who are 
currently working to complete the 
first regional and circumpolar 
assessments of freshwater flora and 
fauna to determine the state of Arctic 
freshwaters

What is the CBMP?

 The CBMP is an international network 
of scientists, government agencies, 
indigenous organizations and 
conservation groups working together 
to harmonize and integrate efforts to 
monitor the Arctic’s living resources. 
It is the cornerstone program of the 
Arctic Council’s Conservation of Arctic 
Flora and Fauna (CAFF) Working 
Group. 

1Canadian Rivers Institute, University of New Brunswick, Canada; 2Environment and Climate Change Canada @UNB, Canada; 3Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden

Fig. 1 Arctic freshwater boundaries from the Arctic Council’s Arctic 
Biodiversity Assessment and CAFF. The circumpolar assessment 

includes all areas covered by the two boundaries

What is the Scope of the 
Freshwater Assessment?

 Regional (North America, Greenland, 
Iceland, and Fenno-Scandia) and 
circumpolar assessments include 
lakes and rivers across the sub-, low, 
and high Arctic regions (see Fig. 1)

 Biotic focus includes fish, benthic 
macro-invertebrates, zooplankton, 
benthic algae, phytoplankton, and 
macrophytes

 Spatial and temporal patterns will be 
assessed for historical (pre-1950) and 
contemporary (post-1950) eras

Key Questions

 What is the current status of freshwater 
biodiversity in the Arctic?

 Can biodiversity status be measured 
through simple variables and indicators, 
and if so, what suite of these should we 
apply?

 Is biodiversity changing, and if so, is it 
increasing or declining and are species 
moving or disappearing?

 What are the primary environmental and 
anthropogenic drivers causing this change?

 Are boundaries of the Arctic and sub-Arctic 
ecosystems shifting?

Fig. 2 (above) Family-level taxonomic richness of stream benthic 
macroinvertebrates collected from sub- to low Arctic sites (green boxes) 

and high Arctic sites (blue boxes) in North America and Europe
Fig. 3 (below) International Freshwater Expert Networks involved in the 

CBMP freshwater assessment process 

Case Study: Stream Benthic 
Macroinvertebrates

 Spatial assessment of stream benthic macro-
invertebrate data from North America, Europe

 Longitudinal patterns address ongoing/ 
historical climate change and latitudinal 
patterns address future climate change (proxy 
for expected shifts in high latitudes)

 Longitudinal: at low latitudes, significantly 
higher richness in areas with history of 
increased warming; no differences evident at 
high latitudes (Fig. 2)

 Latitudinal: significantly lower richness in high 
Arctic (Fig. 2, Fig. 4)

 Richness may be driven by climate, with higher 
richness associated with warming; longitudinal 
and latitudinal patterns can be used to predict 
shifts in richness with continued warming of 
the Arctic

Fig. 4 Relative abundance of the macroinvertebrate
families contributing 85% of the total abundance at each 

latitude, grouped by order (insects) or higher (non-insects) 





ArtDatabanken

I Analysportalen kan du filtrera fynddata på t.ex. källa (databas), taxon, tidsperiod, 
geografiskt område, noggrannhet, etc. Kombinera med olika slags kartskikt.  
Visualisera i kartor, tabeller och diagram, eller ladda ner för fortsatta analyser.

Visualisera, analysera och ladda ner 
Använd Analysportalen för att t.ex. se förekomst, ta fram artpools kartor 
och utbredningskartor, söka rödlistade arter, beräkna AOO / EOO, 
visualisera mönster och sammanhang, eller studera långsiktiga föränd
ringar i naturen över tid och rum. Du kan analysera och visualisera med 
inbyggda funktioner eller ladda ner och exportera data för vidare analys 
i t.ex. GISprogram.

Kombinera med miljödata och kartlager
Genom Analysportalen kommer du också åt kartskikt och data som pub
liceras som WMS respektive WFStjänster. Exempel på sådana kan 
vara kartskikt med täckningsgrad av skog från Riksskogstaxeringen vid 
SLU, geologiska bak grundskartor och jordtyper från SGU eller klimat
data från SMHI.

Över 65 miljoner artobservationer
Genom Analysportalen når du data från Artportalen  
och fjorton andra nationella databaser, bl.a:

• Artportalen 

• Marina miljöövervakningsdata från SMHI (SHARK web)

• Nationell databas för sjöprovfisken (NORS)

• Svenskt elfiskeregister (SERS)

• Kustfiskedatabasen (KUL)

• Miljödata MWM (SLU)

• WRAM (Wireless Remote Animal Monitoring)

• Botaniska och biologiska museer (via GBIF)

• Ringmärkningscentralen vid NRM

• Tumlardatabasen vid NRM
Artobservationer Miljödata och 

kartlager

Svenska LifeWatch är en einfrastruktur för biologiska 
data, och knyter samman ett nätverk av olika 
databaser. Du kan enkelt samsöka och analysera 
data från Artportalen och andra källor i en gemensam 
webbportal: Analys portalen.

Analysportalen
– en resurs för forskning och naturvård

www.analysisportal.se  •  www.slu.se/lifewatch



Artfakta

Innehåll i Artfakta:Nytt i Artfakta:
Artfakta innehåller funktioner som hjälper dig att 
 navigera, välja och jämföra arter:

• Släktträd – förutom att söka på namn och filtrera på  olika 
egenskaper, kan du också navigera i ett släktträd. I  trädet 
kan du välja enstaka arter eller hela grupper och lägga 
dem till Mitt urval.

• Mitt urval – där placerar du arter som du vill jämföra eller 
arbeta vidare med.

• Jämför urval – Du kan jämföra bilder, kartor och känne-
tecken på arterna i ditt urval genom att klicka på knappen 
Jämför urval.

Arbetet med att dokumentera och presentera våra  arter 
 fortsätter och ny information kommer att publiceras i 
 Art fakta löpande. För närvarande pågår dokumentation av 
mossor, bin, rörbaggar, lockespindlar, grod- och kräldjur 
med flera grupper. I en nära framtid kommer vi  också att 
presentera nycklar till olika grupper.

Massor av musslor

Hoppfullt för hoppspindlarna

Hajar du broskfiskarna

Nu finns Sveriges marina musslor presenterade i Artfakta. 
Fredrik Pleijel (Göteborgs universitet) har med hjälp av Anders 
Warén (NRM) producerat materialet som innehåller  uppgifter 
om djup, habitat och kännetecknande karaktärer. Foton på 
skal finns för alla arter. Nu kan naturvårdare få hjälp med att 
identifiera och lära sig mer om våra marina musslor.

Sverige hyser knappt 50 arter hoppspindlar, dessa finns nu 
i Artfakta. De beskrivs med vackra illustrationer och text om 
 deras utseende, utbredning och ekologi. 

Hoppspindlar finns överallt. Det är den artrikaste spindelfamil
jen i världen. Många är solälskare och kan ses nära hus och 
hem. I sin jakt på byten förlitar de sig på synen, med sina stora 
ögon följer de även dina rörelser.

Som ett led i publiceringen av material ur de tryckta volymerna 
av Nationalnyckeln kan vi nu i digital form presentera gruppen 
broskfiskar med tillhörande bestämningsnycklar och fördjup
ningar. Det är samma fantastiska bilder och fakta som i boken, 
men för de rödlistade arterna får du även tillgång till natur
vårdsinformation samt olika funktioner för att söka och jäm
föra arterna.

FOTO: Jonas Sandström



VAD ÄR ARTPORTALEN?

Artportalen är en webbplats där naturintresserade och professionella samverkar för naturvården. 
Webbplatsen är öppen för alla som vill rapportera sina observationer av vilda växter, djur och 
svampar samt söka bland de ca 55 miljoner fynduppgifter som samlats in sedan starten 2002. 

Vilka arter har setts i ditt närområde just idag? Den senaste veckan? Det senaste året?  
I Artportalen kan du hålla koll på både dina egna och andras fynd.

VÄRDEFULL KÄLLA TILL KUNSKAP
Artportalen är en unik källa till kunskap som redan nu leder till riktade naturvårdsinsatser och 
som i framtiden kan hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö- och klimatproblem.

VETSKAPEN OM ARTERNA SKYDDAR DEM
Artportalens data används dagligen i det svenska naturvårdsarbetet av länsstyrelser, kommuner 
och andra myndigheter. Många gånger har planerna för t.ex. vägbyggen ändrats och avverkningar 
stoppats då man genom Artportalen fått veta att känsliga arter lever i området. 

DE KÄNSLIGA ARTERNA VISAS EJ PUBLIKT
De känsliga arterna, d.v.s. de som hotas av störning, insamling eller förföljelse döljs i  
Artportalen och visas endast för ett begränsat antal behöriga personer.

VARFÖR SKA JAG RAPPORTERA I ARTPORTALEN?
När du rapporterar till Artportalen gör du en viktig insats för svensk naturvård samtidigt som du 
på ett roligt och enkelt sätt kan hålla koll på dina fynd, jämföra statistik och utbyta kunskaper 
med andra intresserade.

 

Just nu ...
Arbetar vi med att ta fram API:er 
som gör det möjligt att bygga 
appar för att både hämta data 
och rapportera in fynd. API:erna 
testas under 2017 i samarbete 
med några utvalda pilotprojekt.

Artportalen förbättras ständigt 
med fler funktioner. Alla nyheter 
hittar du i nyhetsflödet på  
www.artportalen.se

Verktyg för miljöövervakning

ARTPORTALENS 5 GRUNDPRINCIPER

P Rapportera alla Sveriges arter

P Känsliga arter skyddas

P Du ansvar själv för kvaliteten

P Utvalda fynd kvalitetsgranskas

P Säker och långsiktig datalagring

www.artportalen.se
Artportalen drivs i Sverige av ArtDatabanken SLU och i Norge av Artsdatabanken, 

i samarbete med Artportalsrådet och dess medlemmar.   
Finansierad av: Naturvårdsverket i Sverige och Miljøverndepartementet i Norge.



Den svenska rödlistan
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Kategorier
• Internationella naturvårdsunionen (IUCN) har definierat sex 

kategorier för arter som benämns rödlistade – Nationellt 
utdöd, Akut hotad, Starkt hotad, Sårbar, Nära hotad eller 
Kunskapsbrist.

• Hotade arter tillhör någon av kategorierna Akut hotad, 
Starkt hotad eller Sårbar. 

• Arter som inte uppfyller något av kriterierna kategoriseras i 
kategorin Livskraftig.

 

Kriterier och bedömningar
Kriterier
• En art kan bedömas enligt fem likvärdiga kriterier. 

• Det kriterium eller de kriterier som leder till den högsta 
 rödlistekategorin är utslagsgivande. 

• Syftet med dessa fem kriterier är att möjliggöra bedöm-
ningar av artgrupper och arter med helt olika livsform, 
 ekologi och livslängd.

Bedömningar
• Bedömningarna görs med hjälp av all tillgänglig kunskap 

om en arts populationsstorlek, utbredning, ekologi och 
 populationsstatus. 

• ArtDatabanken har till sin hjälp ett hundratal experter 
 samlade i 14 expertkommittéer.

• Bedömningarna kan följas i kriteriedokumentationen för 
varje rödlistad art på:  
 
https://artfakta.artdatabanken.se/ 

• En prognos över risken för enskilda arter att dö ut från Sverige

• En bedömning av arternas tillstånd i naturen utifrån ett internationellt fastställt system  

• Används som ett hjälpmedel för att göra naturvårdsprioriteringar, dock utan juridisk status

Grönfläckig padda Bufotes viridis (VU). En art som tack vare framgångsrika 
naturvårdsåtgärder fått bättre livsbetingelser och bytt kategori från Akut hotad 
(CR) till Sårbar (VU) mellan 2010 och 2015. Illustration: Jan-Åke Winqvist.

Rödlistan har publicerats vart femte år sedan 2000. Den tas fram av ArtDatabanken 
vid SLU och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.
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FAUNAVÄKTERIET
– ideell övervakning för miljöarbetet

Hur fungerar Faunaväkteriet?
Faunaväkteriet av småkryp 
Kontinuerlig övervakning och inventering, s.k. ordinarie 
faunaväkteri. Faunaväktare besöker varje år sina lokaler. Det 
sker i samarbete med Sveriges Entomologiska Förening och 
elva lokala entomologiska föreningar som utser sina lokala 
koordinatorer.

Faunaväkteriet av ryggradsdjur och valda artgrupper
Säsongsinsatser för utvalda arter eller 
artgrupper, sker i samarbete med Natur-
skyddsföreningen, Sveriges Entomologiska 
Förening m.fl.

Vilka arter faunaväktas?
Alla rödlistade arter samt regionalt viktiga arter.

Resultat

FAUNAVÄKTERIET

Håll koll på småkrypen nära dig!

ArtDatabanken l Naturskyddsföreningen l Sveriges Entomologiska Förening l Svensk Dagfjärilsövervakning

Faunaväkteriet uppmärksammar 

 
BASTARDSVÄRMARE

Faunaväkteriet uppmärksammar 
BUSKMUS (Sicista betulina)

Hur rapporterar man?
Alla observationer rapporteras i Artportalen  
via webb eller mobillappar. 
www.artportalen.se

Foto: Peter Helperin

www.slu.se/faunavaktarna

Antal observationer, arter, rapportörer och lokaler inom Faunaväkte-
riet av småkryp sedan verksamhetens start 2010.  
Källa: Artportalen

Faunaväkteriet uppmärksammar 
SVERIGES GRODDJUR Amphibia

 
GRODANS ÅR

I samarbete med

Antal nedladdningar av två faunaväkteriets mobilappar Grodguiden 
och Bastardsvärmare under 2014-2015.  
Källa: App Store och Google Play
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