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idag har vi en mycket mer sammanhållen och riktad miljöövervakning än för 50 år sedan. 
Den utmärks av systematiska och återkommande undersökningar inom långsiktiga program  
för att visa på förändringar i vår natur – orsakade av såväl naturliga skeenden som av mänsklig 
påverkan. Myndigheterna har ett ansvar att informera om resultaten från övervakningen  
på ett begripligt sätt, samt att göra underlagen tillgängliga och enkla att använda för alla.

miljöövervakningen är en viktig kugge i ett ständigt lärande och den utvecklas och 
förstärks löpande. Drivkraften är stadig efterfrågan på mer information och tillgång till ny 
teknik som ger bättre möjlighet till rationell datainsamling. Många utvecklingsinsatser görs 
för att få fram mer detaljerade underlag, till exempel genom fjärranalys för bättre rumslig 
täckning, DNA-baserade metoder för ökad information om genetisk variation och artbestämning, 
medborgardata i form av artobservationer samt modellering som metod för att uppskatta en 
viss utveckling i tid och rum. Det finns många spännande områden att fortsätta utforska!

möjligheterna att använda miljöövervakningsdata tillsammans med andra data ökar.  
Då kan vi koppla ihop analyser av förändringar i miljön med information som beskriver 
påverkan, utifrån kända och antagna orsakssamband mellan mänsklig verksamhet och 
miljö- och hälsoeffekter. Det ökar vår förmåga att förstå och beskriva konsekvenser, göra 
underbyggda förutsägelser och ta fram system och modeller som fångar upp risker i tid. 
Kunskaper som ger stöd för beslutsfattande i såväl offentlig sektor som i näringslivet, så  
att rätt frågor kan ställas och besvaras redan i planeringsfasen av ny infrastruktur, nya 
stadsdelar och nya produkter och tjänster. 

i skog & mark 2017 presenteras exempel på utvecklingsarbeten. Inte alla på miljööver-
vakningens uppdrag och med olika potential och förutsättningar att bli framgångsrika.  
Vi är ändå övertygade om att inom en nära framtid kommer många av dem att ge oss än mer 
information och fortsatta möjligheter att fatta miljömässigt underbyggda beslut. Det kommer 
säkert att behövas eftersom trycket på vår miljö ökar. Vi blir fler, klimatförändringarna  
ser ut att bli mer påtagliga och vi behöver en samhällsutveckling som är förberett för de 
konsekvenser det medför. Därför är det glädjande att många deltar i arbetet med att samla  
in miljöinformation som använd på ett klokt sätt kan bidra till en hållbar utveckling.

Trevlig läsning!

Manuela Notter
chef för Miljöanalysavdelningen
Naturvårdsverket

SKOG & MARK
FÖRORD
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Samordnad miljöövervakning  
– centralt verktyg i miljöarbetets tjänst 
Sverige har nu haft ett nationellt miljöövervakningsprogram i 50 år och under denna tid  
har programmet hela tiden utvecklats och finslipats för att bättre kunna följa förändringarna  
i miljön. Dagens teknikutveckling öppnar nya vägar för datainsamling och analys men  
ersätter inte behovet av inventeringar i fält för verifiering av resultaten. 

Manuela Notter & Eva Thörnelöf, Naturvårdsverket

miljöövervakningen är ett  
väl utbyggt system för att ta fram 
kunskap om tillståndet i naturmiljön. 
Data från miljöövervakningen är 
grunden i Sveriges samlade kun skap 
om miljötillståndet. Undersök-
ningarna ger också underlag för 
att upptäcka och följa effekter av 
människans miljöpåverkan, och 
resultatet av miljöåtgärder. Det 

görs genom att studera kemiska 
och fysikaliska förändringar i luft, 
vatten och mark, biologiska 
effekter på fauna och flora samt 
specifika miljö förhållanden som 
kan påverka människors hälsa. 

REFERENSDATA OCH UNDERLAG
En central uppgift för det samord-
nade miljöövervakningsprogram 

Naturvårdsverket driver tillsam-
mans med Havs- och vattenmyn-
digheten är att samla in referens-
uppgifter om miljötillståndet i  
relativt opåverkade områden för 
att ha som jämförelse till mer 
påverkade områden. Med de 
referensdata som samlas går det 
att översiktligt beskriva föränd-
ringar i miljötillståndet. Det ger 

FOTO: CLAES BERNES

Uppmätning av vegetationsytor 
sommaren 1989 i Svartedalen, 
Västra Götaland.
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underlag till uppföljning av 
miljömålen och internationell 
rapportering, samt bidrar till 
officiell statistik om tillståndet  
i miljön. Miljöövervakningens 
resultat behövs också som under-
lag för att utveckla miljökvalitets-
normer och riktvärden samt för  
att kunna bedöma effekter av 
åtgärder. De används i tillstånds- 
och prövningsärenden och i viss 

mån som underlag vid förvaltning 
av våra naturresurser. De ger även 
underlag till utvärderingar och 
åtaganden om rapportering som 
Sverige har genom internationella 
konventioner och samarbeten.

NATIONELLA OCH  
REGIONALA PROGRAM
På nationell nivå ansvarar de 
centrala miljömyndigheterna för 

riksomfattande program, medan 
Länsstyrelserna driver program på 
regional nivå. Programmen består 
av återkommande och systematiskt 
upplagda undersökningar av 
förändringar i miljötillståndet. 
Verksamheten kännetecknas av 
långsiktighet eftersom man 
behöver mäta under långa tids-
perioder för att kunna avgöra om 
en miljöförändring orsakas av 

Kostnadsutvecklingen för det nationella samordnade miljö-
övervakningsprogrammet. Omräknat till dagens penningvärde 
skulle kostnaden 1970 vara ungefär 50 Mkr och 1994, ca  
75 Mkr. Idag är kostnaden ca 190 mkr varav ca hälften går  
till vatten relaterad övervakning. Utöver det ges 2016 ett bidrag 
till de regionala miljöövervakningsprogrammen på ca 30 Mkr.

1970
7 Mkr

2016
190 Mkr

1994
50 Mkr

Miljöövervakningen genom tiderna
FRIVILLIGA KRAFTER DROG IGÅNG

Undersökningar för att beskriva till-
ståndet i miljön har funnits länge.  
Inledningsvis var det framför allt  
enskilda forskningsinitiativ, som  
exempelvis SLU:s Mälarundersök-
ningar samt IVL:s och Stockholms 
universitets kartläggning av  
försurande ämnen i nederbörden. 
SMHI:s vatten och temperatur-
mätningar i sjöar, vattendrag och till 
havs har också många år på nacken, 
liksom fågel räkningarna vid Falsterbo 
och Ottenby. Datainsamling som i 
stor utsträckning genomförts – och  
genomförs – av frivilliga krafter. 

De uppmärksammade miljöproblemen 
på 1960-talet ledde till en rad statliga 
utredningar som bland  
annat resulterade i  
att Naturvårdsverket  
inrättades. Behovet av  
en mer sammanhållen 
övervakning av miljön 
aktualiserades ungefär 
samtidigt. 

FÖRSTA PROGRAMMET 1978

Det första sammanhållna övervaknings-
programmet för tillståndet i miljön 
”Programmet för miljökvalitet” (PMK) 
startade 1978. Delar av tidigare på-
gående undersökningar lyftes in och 
kompletterades. Programmet bestod 
av undersökningar av luft- och vatten-
kvalitet, fågelräkningar, växtnärings-
läckage från jordbruksområden och 
miljögifter. På 1990-talet inrättades 
Miljöövervakningsnämnden vid  
Naturvårdsverket. Miljöhoten var 
många och behovet av underlag för 
att följa upp utvecklingen i miljön 
ökade och 1993 infördes ett nytt  
nationellt program indelat i tio  
programområden. 

Mer rikstäckande övervakningsprogram 
av försurning och övergödning infördes 
och nya undersökningar rörande 
bland annat växthusgaser, ozon,  
miljögifter och humanprov tillkom.  
År 1994 inrättades även de regionala 
miljöövervakningsprogrammen. 

EU STÄLLER KRAV

Efter Sveriges EU-inträde 1995  
ändrades förutsättningarna för miljö-
övervakningen på flera sätt. EU:s  
miljödirektiv ställde ökade krav på 
rapportering av miljöförhållanden  
i Sverige. Miljöbalken infördes.  
Miljöhoten fångades upp med miljömål 
som skulle följas upp vart fjärde år. 
Miljöövervakningsnämnden ombildades 
till Miljömålsrådet. Det nuvarande 
samordnade miljöövervaknings-
programmet infördes 2000 efter den 
statliga utredningen ”Övervakning  
av miljön”. Utredningen ledde till  
att budgeten utökades och ett nytt 
samordnat miljöövervakningsprogram 
antogs, för att stärka övervakningen 
avseende förutsättningar för biologisk 
mångfald, vattnet och nya organiska 
miljögifter. 2011 inrättades Havs- 
och vattenmyndigheten som fick  
ansvar för merparten av den vatten-
relaterade miljöövervakningen.

KR
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mänsklig påverkan eller är en 
naturlig variation. Men även 
miljöns återhämtning kan ta tid  
så ofta behöver övervakningen 
fortsätta en lägre tid efter genom-
förda åtgärder. Först då går det att 
se om läkprocessen löper på som 
förväntat och att inga nya problem 
tillstöter. Naturvårdsverkets och 
Havs- och vattenmyndighetens 
samordnade nationella miljö-
övervakningsprogram finansieras 
liksom länsstyrelsernas regionala 
program via ett speciellt anslag i 
stadsbudgeten.

ANDRA MYNDIGHETER BIDRAR…
Naturvårdsverkets och Havs- och 
vattenmyndighetens samordnade 
miljöövervakning är bara ett av 
många system för insamling av 
information om naturen. Mycket 
värdefull information som är 
central för att beskriva tillståndet i 
miljön och förstå miljöförändringar 
samlas även in genom undersök-
ningar som är utvecklade för 
andra specifika syften. Det kan 
vara för att göra väderprognoser 
eller för att åstadkomma en 
hållbar förvaltning av våra 
naturresurser. 

SMHI har till exempel en 
omfattande insamling av data över 
temperatur, nederbörd och vatten-
flöden. SMHI håller även register 
med basinformation om Sveriges 
sjöar och vattendrag. För förvalt-
ningen av våra skogar finns SLU:s 
undersökningar inom riksskogs-
taxeringen men också fjärranalys-
karteringar utifrån satellitbilder 
och Skogsstyrelsens olika kom -
pletterande inventeringar av till 
exempel avverkningsanmälningar 
och nyckelbiotoper. Jordbruksverket 
genomför ängs- och betesmarks-
inventeringar och har en stor mängd 
officiell statistik om jordbruket 
medan SGU:s grundvattennät, 

brunnsarkiv och bergrundskartor 
ger information som används vid 
beräkning av tillgång, vattenkvalitet 
och föroreningars spridningsrisk i 
grundvatten. 

…LIKSOM KOMMUNER, VERK  SAM
HETSUTÖVARE OCH ENSKILDA
Kommunerna genomför miljö-
övervakning för att tillgodose det 
lokala behovet av information  
om miljön, exempelvis har de 
genom nationella föreskrifter och 
förordningar ansvar för att samla 
in uppgifter om badvatten och 
luftkvalitet i tätorter. Andra 
informationskanaler regleras via 
miljöbalken som ålägger verksam-
hetsutövare att ha kunskap om 
verksamhetens miljöpåverkan och 
själv kontrollera den. Det innebär 
också att kommunerna är skyldiga 
att ställa krav på egenkontroll av 
kommunala företag. Enskilda 
personer, ofta verksamma i ideella 
föreningar, bidrar med uppgifter 
om miljön som både kan samlas  
in och kvalitetssäkras med dagens 
teknik. Forskningsinstitutioner 
som genomför fältförsök under 
längre tid ger också användbara 
resultat. 

TIO PROGRAMOMRÅDEN
Dagens miljöövervakningsprogram 
är via de tio programområdena 
inriktat på att beskriva tillstånd 
och förändringar i natur på land 
och i vatten och i luften. Det 
undersöker även miljögifter på 
land och i vatten samt i förhål-
lande till människors hälsa. 
Havs- och vattenmyndigheten 
ansvarar för övervakning av 
havs- och sötvatten där även 
grundvatten ingår. 

Programmet består av en 
nationell och en regional del  
som kompletterar varandra. 
Samverkan inom den regionala 
miljöövervakningen har ytterligare 

stärkts genom så kallade sam-
ordnade delprogram, där flera län 
ingår i samma undersökning. 

Förutsättningar, metodik och 
kostnader inom de olika program-
områdena är mycket olika. 
Strukturer och faktorer av bety-
delse för den biologiska mång-
falden studeras med fjärranalys  
för våtmarker och landskapet.  
Det ger överblick och god rumslig 
täckning men kräver också 
fältinventeringar för att verifiera 
bildtolkningsresultat. Den havs-
relaterade övervakningen av 
Sveriges långa kust är beroende av 
väl utrustade undersökningsfartyg 
som kostar ansenliga summor per 
dag i drift. Analyser av olika 
organiska miljögifter kräver 

Miljögiftsamordning Hav

Hälsorelterad MÖ Sötvatten

Luft Fjäll

Jordbruksmark Landskap

Skog Våtmark

1%

2%

17%
6%

6%
5%

9%

10%

34%

10%

FIGUR 1. Kostnadsfördelning mellan 
olika programområden inom den  
nationella miljöövervakningen.
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avancerad provberedning och 
dyrbar apparatur för att ge 
tillförlitliga resultat vid så låga 
koncentrationer som det är frågan 
om. En betydande del av kostna-
derna inom programområde 
jordbruksmark utgörs av analys  
av bekämpningsmedel i vattendrag 
från jordbruksområden. För analys 
av koncentrationsförändringar i 
luft krävs i vissa fall kontinuerliga 
mätningar, som också kan vara 
kostsamma.

Varje programområde är 
uppbyggt av delprogram och varje 
delprogram består av flera olika 
typer av undersökningar. De utförs 
enligt standardiserade metoder och 
innehåller mätningar av ett flertal 

variabler. Vissa aspekter på 
miljötillståndet, däribland över-
gödning, försurning, biologisk 
mångfald och miljögifter, behandlas 
inom flera olika programområden. 

Indelningen i dessa fyra kate-
gorier är inte entydig. Eftersom 
undersökningarna stödjer varandra 
går de också att utvärdera ur olika 
perspektiv. Det gör också att 
klassningen av undersökningarna 
kan variera över tid beroende på 
vad de i huvudsak används för.  
Ett sådant exempel är markinven-
teringen som startades för att få 
information om försurningens 
eventuella påverkan på skogsmarken 
men som nu främst används för att 
beräkna kolomsättningen i 

skogsmark vilket är av stor 
betydelse i klimatrapporteringen. 
Det är en styrka att kunna analy-
sera resultaten ur olika perspektiv 
men det kräver att insamlingen 
görs med bred kringinformation. 

UTMANINGAR
För cirka 50 år sedan var under-
sökningarna koncentrerade på 
försurnings- och övergödnings-
problematiken, men även miljö-
gifter eftersom spridningen av 
kvicksilver, bly, DDT och PCB  
var högaktuell. Orsakerna till 
1960-talets försurnings- och 
övergödningsproblematik är nu 
förhållandevis väl kända. Kraft-
fulla åtgärder har genomförts och 

FIGUR 2. Kostnadsfördelning för under-
sökningar inom de olika programområdena 
inom den nationella miljöövervakningen 
2016.

Biologisk mångfald: Förändringar i förekomst, 
utbredning och variation av växter och 
djursamhällen. Men också parametrar av 
betydelse för förutsättningar för biologisk 
mångfald som landskapselement och 
strukturer, till exempel stenrösen och alléer. 

Försurning och övergödning: Koncentrationen 
av svavel-, kväve- och fosforföreningar i luft,  
i deposition, i mark och i vatten från sjöar, 
vattendrag samt kust och hav. Men också 
förändringar i växter och djursamhällen som 
är särskilt känsliga för försurning och 
övergödning. 

Miljögifter: Mätningar av koncentrationen  
av metaller och organiska föreningar i luft, 
vatten, mark, sediment, djur (till exempel 
sillgrissle ägg) men också i humanprov som 
till exempel bröst mjölk, urin och hår.  

Även effekter av miljögifter följs som 
exempelvis förändringar i djursamhällen 
som är särskilt känsliga för olika miljögifter, 
som sälskador och oljeskadade fåglar.

Övrigt: Merparten är klimatrelaterade 
undersökningar, till exempel kolbalans  
i mark, partiklar i luft och atmosfär, 
stratosfäriskt ozon samt hälsoinriktad 
övervakning kopplad till detta. I denna 
kategori finns även undersökningar av  
plast i havet och bullerberäkningar.

Miljöövervakning 187 Mkr

Våtmark

Landskap

Fjäll

Sötvatten

Hav

Jordbruksmark

Luft

Skog

Hälsorelaterad miljöövervakning

Miljögiftsamordning

Biologisk mångfald 49

Försurning/övergödning 57

Miljögifter 47

Övrigt 34
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tankar fanns på att denna miljö-
övervakning nu skulle kunnat 
begränsas till en bevakningsnivå. 
EU:s luft- och vattenrelaterade 
direktiv ställer dock krav på 
detaljerad uppföljning och rappor-
tering av det åtgärdsarbete som 
Sverige ålagts för att säkra att våra 
vatten uppnår god status. Detta 
gör det svårt att omprioritera 
övervakningsinsatserna. 

ÖVERVAKNINGEN FÖRÄNDRAS
Vartefter problemen åtgärdats  
och nya miljöproblemen uppmärk-
sammats har miljöövervakningen 
förändrats och vuxit. För att 
hantera förändringar i miljötill-
ståndet men också våra kunskaper 
om miljön och vad olika styrmedel 
kräver, ses såväl de nationella som 
de regionala programmen över och 
revideras ungefär vart sjätte år. 
Under senare år har undersökningar 
utformats för att följa effekter av 
klimatförändringen och för att 
följa spridning och koncentrationer 
av nya miljöfarliga ämnen och 
partiklar i miljön. Det senare 
bland annat genom screening-
undersökningar. Genom dessa 
upptäcks och undersöks olika 
miljöfarliga ämnen i prover från 
flera potentiellt påverkade områden. 
Den hälsorelaterade miljöövervak-
ningen har också utvecklats.

MER ÄN BARA INFORMATION  
OM EFFEKTER I MILJÖN
För att svara upp mot dagens  
krav på internationell rapportering 
behövs, förutom information om 
miljöns tillstånd, även information 
om utsläpp/påverkan och åtgärder. 
Det kan till exempel vara infor-
mation om åtgärders primära 
effekter. Har beslut om konsekvens-
utredningar fått avsedd verkan? 
Har införandet av ny teknik 
resulterat i minskade utsläpp? 

Miljöövervakningen genom tiderna

 Internationella avtal
 Naturvårdsverket

1900 början — Vattenkvalitet i Östersjön och Västerhavet (enskilda undersökningar)

1940-tal — Fågelövervakning (enskilda undersökningar)

1950-tal — Nederbördskemi (enskilda undersökningar)

1964 — Mälarundersökningarna (enskilda undersökningar)

1973 — Miljökontrollutredningen (statlig utredning)

1976 — Miljödatanämndens utredning

1978 — Program för övervakning av miljökvalitet (regeringsprop.) 

1990 — Beslut om samordnad miljöövervakning (regeringsprop.)

1996 — Samordnad insamling av miljödata (statlig utredning)

1997 — Övervakning av miljön (statlig utredning)

1998 — Miljöövervakningens roll i uppföljning av miljömålen, (regeringsprop.)

1999 — De 16 nationella miljömålen etableras

2001 — Miljöövervakningens roll vid uppföljning av miljömålen (regeringsprop.)

2002 — Miljöövervakningsnämnden blir Miljömålsrådet

2002 — Nya regionala miljöövervakningsprogram 

2009 — Reviderade regionala miljöövervakningsprogram

2015 — Reviderade regionala miljöövervakningsprogram

2017 — Regeringsbeslut om utredning av miljöövervakningen (redovisas nov. 2018) 

2014 — EU:s förordning om invasiva främmande arter (IAS)

2011 — Havs- och vattenmyndigheten bildas, tar över vattenmiljöövervakning

2010 — EU:s Havsmiljödirektiv

2002 — Första svenska rapporteringen till EU:s luftdirektiv

2000 — EU:s Vattendirektiv

1996 — EU:s Luftkvalitetsdirektiv (nya dotterdirektiv 2004, 2008, 2010)

1994 — European Environment Agency (EEA) inrättas

1994 — Första klimatrapporteringen till FN

1992 —  Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt  
vilda djur och växter 

1980 — Helcom – Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö. 

1979 — Rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar

1974 — OSPAR-konventionen (skydd av Nordöstra Atlanten) 

1999 — Nytt program för miljöövervakning, rapport NV 

1999 — Finansiering av breddad miljöövervakning, Naturvårdsverket

1996 — Miljöövervakningens framtida inriktning och omfattning, rapport NV

1993 — Svensk nationell miljöövervakning (regeringsuppdrag), rapport NV

1992 —  Naturvårdsverket omorganiseras; laboratorierna knoppas av  
till universitet och Fiskeriverket

1991 — Miljöövervakningsnämnd (Naturvårdsverket)

1967 — Naturvårdsverket bildas

1999 — Miljöbalken införs

1983 — FN:s luftvårdskonvention (med CLRTAP-rapporteringar)

1995 — Sverige med i EU; många direktiv (krav på rapportering påverkar)
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Analys- och bedömningsmodeller 
används, utvecklas, förvaltas  
och det finns också behov av 
data underlag för att verifiera 
modell beräkningarna.

Motsvarande gäller miljömåls-
uppföljning men då finns även 
kopplingar till ytterligare informa-
tion (om samhälle och ekonomi) 
som används för olika typer av 
konsekvensanalyser. En del av 
denna information uppstår hos 
andra aktörer, som till exempel 
verksamhetsutövare eller andra 
myndigheter och kommuner. 

Ett långsiktigt och hållbart 
nyttjande av våra naturresurser 
kräver en aktiv förvaltning.  
För detta krävs i sin tur ofta en 
betydligt mer detaljerad kunskap 
om naturresursens tillstånd,  
hälsa och omfattning men också 
påverkansfaktorer och deras 
effekter, än vad en stickprovs-
baserad miljöövervakning ger.  
Ju mer sällsynt eller hotad resur-
sen är desto mer detaljerad 
information behövs som regel för 
en ekologiskt hållbar förvaltning 
av densamma. Här kan man till 
exempel behöva veta exakt hur  
det står till i en viss specifik sjö 
och inte generellt i svenska sjöar 
av en viss typ.

SAMORDNINGEN BEHÖVER ÖKA
För att vi, på ett kostnadseffektivt 
sätt, ska kunna skapa och få 
tillgång till den information som 
behövs för såväl uppföljning av 
miljömålen som internationell 
rapportering, samt för utveckling 
av normer och åtgärder, behöver 
samordning och samverkan mellan 
de olika stora insamlingssystemen 
öka. Hur ska systemen hänga ihop 
och stödja varandra och hur ser 
långsiktig ansvarsfördelning och 
finansieringsform för de olika 
delarna ut? 

I det ingår att ta hänsyn till olika 
system för miljöinformations-
insamling, såsom egenkontroll och 
recipientkontroll, liksom underlag 
för förvaltning av naturresurser 
och information om åtgärder. 
Samtidigt behöver frågan om 
kvalitetssäkring belysas och hur 
data som krävs för miljömåls-
uppföljning och miljödirektivens 
rapporteringar kan göras tillgäng-
liga. Stora satsningar på åtgärder 
bör ha egna specialdesignade 
uppföljningsprogram som följer 
effekter i miljön med jämförbara 
metoder liknande de i övriga 
insamlingssystem. Ett exempel  
är effektuppföljningen inom 
programmet för kalkning av  
sjöar och vattendrag. 

FRAMTIDENS  
MILJÖÖVERVAKNING
En sak är säker när det gäller 
framtiden – den går att påverka. 
Hur miljöövervakningen ser ut  
50 år framåt i tiden – år 2067 –  
är inte skrivet i sten. Den framtida 
miljöövervakningen kommer att 
påverkas av vad aktörer globalt  
och inom EU och Sverige kommer 
överens om i internationella och 
nationella överenskommelser, 
direk tiv, lagar och i avsiktsför-
klaringar. 

Vad ska övervakas och rappor-
teras då det gäller miljötillståndet, 
naturmiljön och yttre miljöns 
påverkan på oss människor? 

Forskning, innovation och 
utveckling inom både utbildnings-
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Inventering av skogsskador sommaren 
1989 i Svartedalen, Västra Götaland.
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instanser, försvar, civilsamhälle 
och företag kan bidra till utveck-
ling inom miljöövervakningen.  
Om vi följer utvecklingen kan  
vi omsätta den i effektiv miljö 
övervakning. 

Exempel på metoder och trender 
som kommer att ha betydelse för 
miljöövervakningen i framtiden:

• Teknikutveckling av sensorer, 
analysmetodik, drönare, 
kameror m.m.

• Lagring av biologiska prover  
för framtiden, samverka med 
humansidan.

• Fortsatt metodutveckling inom 
genbaserad teknik, som DNA-
streckkodning, men också av 
satellitövervakning/fjärranalys.

• Den digitala utvecklingen  
– en revolution kring hur vi 
arbetar, inte bara vad gäller 
insamling, lagring och tillgäng-
liggörande av data, utan också 
hur vi, med hjälp av till exempel 
våra smartphones och kläder, 
kan använda oss själva som 
monitorer för övervakning. 

• ”Big data” (hantering  
av stora datamängder),  
analysmetodik.

• Artificiell intelligens – för analys 
och sammansatt hantering av 
de stora datamängderna.

• Robotar för data- och text-
analys samt nya sätt att  
visualisera och tillgängliggöra 
information.

• Förmåga att omsätta det som 
utvecklas brett i samhället 
specifikt för miljöövervakningen 
– vad kan vi lära, fånga upp  
och omsätta?

• Öppna data, mellan alla  
aktörer i samhället.

• Innovationsförmåga och 
affärsorienterad ansats.

Hur kan miljöövervakningen se ut 
om 50 år? Här är några områden 
som kan vara särskilt intressanta  
i framtiden: 

• Kemikalier: miljöfarliga ämnen, 
en ständig utmaning.

• Biologisk mångfald: Ett 
komplext område där kunskaps-
utvecklingen kommer att vara 
monumental. Att exempelvis 
lära känna vår värld under 
havsytan.

• Genetisk övervakning: Hur vi bäst 
använder oss av de nya möjlig-
heter som DNA-tekniken ger. 

FRAMTIDSSCENARIO
Data samlas in genom sensorer, 
crowd sourcing – sensorer finns på 
”allt” – mobiltelefoner, flygplan, 
fartyg, kläder mm. Robotarna tar nu 
över – grunddata ska struktureras, 
analyseras och systematiseras – 
sedan tillgängliggöras för alla. 
Detta går blixtsnabbt. Våra 
geografiska informationssystem 

visar all information – i vilken 
skala som önskas. En textrobot 
har analyserat och presenterar 
referat av miljötillståndet.

En programmerad dator/robot 
är outtröttlig och bra för rutin-
arbete. Denna form av uppbyggd 
intelligens och lärande kommer  
att ta hand om det informations-
intensiva grundarbetet. Dessutom 
föra samman olika datakällor, 
analysera och presentera. När  
tar vår ”mänskliga” analys vid?  
Vi har insett var datorer och 
robotar är överlägsna och när  
den mänskliga slutledningen och 
analysen bäst används. Förutom  
de samlade vetenskapliga fakta 
kommer politiska och andra 
viljeyttringar och beslut som ska 
vägas in i utformningen av miljö-
övervakningen.

Text & kontakt: 
Manuela Notter och Eva Thörnelöf,  
Naturvårdsverket
manuela.notter@naturvardsverket.se
eva.thornelof@naturvardsverket.se

LÄSTIPS:
Miljökontrollutredningen. SOU 
1973:36 & 37.
Program för övervakning av miljö-
kvalitet. 1976, Miljödatanämnden. 
Huvudrapport med bilaga Dnr 
194/725-76, (MI-33).
Monitor 1980, en presentation av 
PMK-programmet för övervakning av 
miljökvalitet. SNV Meddelanden 
3/1980. 
Hur mår Sverige, Prop. 1990/91:90 
Datahanteringen inom Miljövårdsom-
rådet inför 2000-talet, Naturvårdsverket, 
rapport inför anslagsframställan 
91/92 – 93/94.
Svensk nationell miljöövervakning, 
Regeringsuppdrag, NV rap. 4275, 
1993.
Svenska Miljömål, Prop 1997/98:145
Samordnad insamling av miljödata 
SOU 1994:125.
Miljöövervakningens framtida inrikt-
ning och omfattning, Regerings-
uppdrag, NV rap. 4543, 1996.
Övervakning av miljö, SOU 1997:34. 
Nytt program för miljöövervakning,  
NV rap. 4980, 1999.

FAKTA: Ny utredning av  
miljöövervakningen

Regeringen utsåg den 1 juni 2017 
Åsa Romson som särskild utredare 
av miljöövervakningen. Utredningen 
ska bland annat
• se över och lämna förslag på hur 

miljöövervakningen bör organiseras 
och finansieras,

• se över och lämna förslag på hur 
övrig och kompletterande miljö-
övervakning och miljöinformation 
bör organiseras och finansieras,

• se över strukturen för de nationella 
datavärdarna, och

• utreda förutsättningarna för en  
finansieringsmodell som möjlig-
gör för offentliga lokala aktörer  
att leverera in data som uppfyller  
kvalitetskraven för nationell miljö-
övervakning.

Uppdraget ska redovisas senast den 
30 november 2018.

mailto:manuela.notter%40naturvardsverket.se?subject=
mailto:eva.thornelof%40naturvardsverket.se?subject=
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Avancerad teknik i framtidens miljöövervakning 
Fjärranalys, genbaserad identifiering, automatiserad bildanalys, stor användning  
av drönare och djur som provtagningsstationer. I framtidens miljöövervakning spelar  
teknik och teknikutveckling en huvudroll.

Maria Larsson, Naturvårdsverket

sarah cornell, stockholm 
Resilience Centre, talade om 
miljö övervakning vid Miljö-
övervakningsdagarna 2016.  
Hon menade att miljöövervakning 

behövs för att skydda de planetära 
gränserna och målade upp en mörk 
bild av en framtid där människorna 
kanske har förstört ekosystem och 
undergrävt mångfalden av liv på 
vår planet. Hon var tydlig med  
att vi behöver all den miljööver-
vakning vi har i dag och med den 
avancerade teknik vi kan utveckla 
– samt att vi måste samarbeta.
– Vi inser allt mer att vi måste 
harmonisera, kombinera och 
använda tillgängliga data på nya 
sätt för att förstå strukturella 
utmaningar på global nivå, sade 
Sarah Cornell.

Fem visionära utförare har fått 
spekulera i hur miljöövervakningen 
kan komma att se ut 2050. Det är 

Martin Green, som arbetar med 
Svensk Fågeltaxering vid Lunds 
universitet, Johan Svensson, 
forskare i landskapsekologi, 
Sveriges lantbruksuniversitet samt 
tre forskare från Naturhistoriska 
Riksmuseet, Niclas Gyllenstrand, 
Centrum för Genetisk identifiering, 
Fredrik Ronquist, Enheten för 
Bioinformatik och genetik och 
Olle Karlsson, Enheten för Miljö-
forskning och övervakning.

MER MILJÖGIFTER, SAMANALYSER 
OCH LOKAL RELEVANS
Martin Green räknar med att 
övervakning av kemikalier (miljö-
gifter) liksom övervakning och 
provtagning av sjukdomsalstrande 

Tre arter av nordafrikanska guldbaggar (i släktet Oxythyrea) som är synnerligen svåra att skilja åt 
(varje rad är en unik art). Datorsystem som bygger på artificiell intelligens kan numera relativt 
lätt slå erfarna taxonomer när det gäller bildbaserad identifiering inom sådana grupper.

FO
TO

: S
TO

C
K

H
O

LM
R

E
S

IL
IE

N
C

E
C

E
N

TR
E

Sarah Cornell arbetar med globala hållbarhets-
frågor på Stockholm Resilience Centre.
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organismer och faktorer kommer 
att öka och bli viktigare. I det 
senare fallet tror han att den 
kommer att integreras med annan 
övervakning som populations-
övervakning av djur.

– Vi är i dag duktiga på att ta 
reda på ”hur det går” för saker 
och ting. Blir det fler eller färre  
av x? Ökar/minskar halten av y? 
Däremot är vi inte så värst duktiga 
på att ta reda på varför x ökar/
minskar eller varför halten av y 
förändras. Här ser jag en stor 
potential för att vi inom miljööver-
vakningen kan och kommer att bli 
mycket bättre på att använda oss 
av varandras data och samverka 
just för att ta reda på möjliga 
samband. Detta skulle redan i dag 
kunna göras i betydligt större 
utsträckning än vad som gjorts 
hittills, säger Martin Green, som tror 
på mycket mer av samanalysering.

Johan Svensson är, precis som 
Sarah Cornell, inne på harmoni-
sering och kombination av data  
för att behålla nationell, regional 
och lokal relevans i en alltmer 
internationaliserad miljööver-
vakning. 

– Om förändringarna går 
snabbt, exempelvis att fjällen 
faktiskt växer igen, blir frågan  
om vilken baslinje för referensdata 

som är relevant och hur den kan 
användas för analys av orsak, 
verkan och framtida förvaltnings-
möjligheter, säger Johan Svensson.

Han funderar också på att 
samhället kommer att efterfråga 
en annan typ av data än vad vi 
mäter i dag. Kanske sociala och 
ekonomiska data kopplat till 
bio fysiska data? För det krävs 
mycket metodutveckling.

AUTOMATISERING  
ERSÄTTER MÄNNISKOR
Att tekniken kommer att utvecklas 
med stormsteg är alla överens om.

– Miljöövervakningsprogrammen 
kommer i stor utsträckning att 
automatiseras. Det kan till exempel 
handla om markprovtagnings-
stationer eller Malaisefällor (för 
insekter) som automatiskt samlar 
in material och analyserar det med 
hjälp av sekvensering, datorstödd 
bildanalys eller andra metoder  
och sedan kontinuerligt skickar 
data trådlöst till Naturvårdsverkets 
”kommandocentral”, säger Fredrik 
Ronquist.

Högupplösta bilder från 
satelliter och drönare ersätter 
dagens flygbilder och bildtolk-
ningen automatiseras genom 
mönsterigenkänning istället för  
att tolkas av människor.

OM 33 ÅR ÄR DET 2050 OCH FÖR 33 ÅR SEDAN VAR DET 1984
Hur mycket händer på 33 år? Ja, även 
för 33 år sedan, på 1980-talet, gjordes 
återkommande systematiskt upplagda 
undersökningar av tillståndet i natur-
miljön där man försökte skilja  
förändringar orsakade av människan 
från naturliga förändringar. Programmet 
för övervakning av miljökvalitet (PMK)  
administrerades 1984 av miljökontroll-
enheten vid Naturvårdsverkets forsk-
nings- och utvecklingsavdelning. Under-
sökningar som hade bedrivits innan 
PMK inleddes fortsatte att utföras som 
uppdrag av bland annat Naturhistoriska 
riksmuseet, men Naturvårdsverkets 

egna laboratorier utförde också en  
betydande del av övervakningsarbetet.  
De flesta av de äldre undersökningarna 
var inriktade på mätningar av halter av 
kemiska ämnen i luft, vatten eller levande 
organismer. Nytt var övervakning för att 
kartlägga föroreningars och andra stör-
ningars effekter på flora och fauna i land-
miljön. Övervakningen innebar mycket 
fältarbete och manuell provtagning  
exempelvis räkning av växter i provytor, 
insamling av barr och andra växtdelar  
eller hämtning av jordprov med jordborr. 
Laboratoriearbetet kunde däremot vara 
avancerat.
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Niclas Gyllenstrand arbetar med att identifiera 
arter med hjälp av genetiska analysmetoder.
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Martin Green arbetar med fågel taxeringen 
på Lunds universitet. 

Johan Svensson på fältforskning i Cathedral 
Grove på Vancouver Island, Kanada. 

Fredrik Ronquist vid Naturhistoriska riks-
museets avdelning för bioinformatik och genetik. 
Här med en vandrande pinne på armen.
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– System för mönsterigenkänning 
blir en viktig del i många projekt. 
Mycket av det bestämningsarbete 
som idag görs av människor kan  
i framtiden ersättas eller komplet-
teras av automatisk bildbehand-
ling, tror Olle Karlsson.

Utvecklingen inom sakernas 
internet (IoT – Internet of Things) 
gör det möjligt att använda djur 
som bärare av mätutrustning för 
kontinuerlig provtagning av miljön 
och kompletterar traditionella 
märkprogram som ringmärkning.

FRÅN ARTER TILL POPULATIONER
DNA-teknik kommer att användas 
betydligt mer, inte minst för att 
beskriva biologisk mångfald. 

Genetiska analysmetoder kan 
användas för att identifiera de 
flesta arter, såväl mikroskopiska 
(bakterier samt encelliga djur, växter 
och svampar) som makroskopiska, 
vilket gör det möjligt att bredda 
övervakningen till att täcka 
betydligt fler grupper än de som 
studeras mest idag, nämligen 
fåglar, fjärilar och kärlväxter. 

– Samtidigt innebär den här 
utvecklingen en risk för att vi tappar 
kontinuiteten i våra provserier.  
Det behövs bra DNA-arkiv över 
organismer och referens bibliotek 
för aktuella genetiska markörer för 

att kunna koppla ihop genetiskt 
baserad kunskap med traditionell 
kunskap baserad på taxonomiska 
namn, säger Fredrik Ronquist.

– Dessutom kommer vi att 
kunna gå från att mäta arter till 
att följa utvecklingen på popula-
tionsnivå. Det finns exempelvis  
två genetiskt skilda populationer 
lövsångare i Sverige. Miljöföränd-
ringarna kan mycket väl påverka 
de olika delpopulationerna på olika 
sätt, tillägger Niclas Gyllenstrand.

KOMBO AV GRÖNA BIOLOGER 
OCH DATAVETARE
Forskarna vid Naturhistoriska 
riksmuseet menar att framtidens 
miljöövervakare kommer att 
behöva kunna biologi och samti-
digt vara duktiga på att behandla 
och analysera data. Ekologisk 
forskning blir i mycket högre grad 
än i dag en datadriven vetenskap, 
där statistisk modellering blir allt 
viktigare.

Traditionella inventeringar 
kanske försvinner och det  
kvar varande fältarbetet blir mer 
avancerat. Men Martin Green  
tror och hoppas att fältarbetet  
inte försvinner helt.

– Det kommer att behövas 
människor som är ute och räknar 
och mäter saker och ting ”med 

ögon och öron” för att få riktigt 
detaljerade data, säger han.
Dit räknar han också deltagande 
av medborgarforskare i genom-
tänkta, väl planerade och syste-
matiska projekt med uttalade 
metoder och organiserad ledning. 
Läs mer om medborgarforskning 
på sidan 38.

Text & kontakt:
Maria Larsson, Naturvårdsverket
maria.larsson@naturvardsverket.se

FRAMTIDENS  
MILJÖÖVERVAKNING?

Malaisefälla

Radiosändare

SekvensanalysSeparator

Naturvårdsverkets  
miljöövervakning

I framtidens miljöövervakning kan en  
automatiserad Malaisefälla fånga insekter 
under några timmar och analysera dem 
med hjälp av sekvensering, datorstödd 
bildanalys eller andra metoder och sedan 
skicka data trådlöst till Naturvårdsverkets 
”kommandocentral”.

Olle Karlsson, enhetschef vid  
Naturhistoriska riksmuseet.
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Viktigt med bra koll på vilt
Enligt den svenska jaktlagstiftningen klassas alla fåglar och däggdjur i landet som ”vilt”. 
Många arter är viktiga som naturresurs, som indikatorer inom miljöövervakningen, ur natur-
vårdssynvinkel eller som potentiella smittspridare eller skadegörare. En väl fungerande  
viltövervakning är därför både samhällsnyttig och givetvis viktig för naturvården och numera 
spelar övervakning med hjälp av DNA en allt större roll.

Michael Schneider, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Västerbotten

”vilt” innefattar många  
olika arter och övervakningen av 
viltet är ett mångfacetterat område 
med flera angreppssätt och en  
lång rad olika metoder. Vissa  
arter övervakas med hjälp av 
special utbildad personal och 
krävande metoder, medan andra 
följs genom en enkel rapportering 
från allmänheten. För en del 
särskilt intressanta arter används 
en kombination av olika tillväga-
gångssätt, till exempel älgen. 

GENETISK ÖVERVAKNING
Användningen av DNA-teknik 
inom viltövervakningen har ökat 
kraftigt sedan den började användas 
rutinmässigt i början av 
2000- talet. Framför allt inom 
rovdjursövervakningen spelar 
DNA en viktig roll. I Sverige och 
Norge används idag gemensamma 
DNA-baserade övervaknings-
metoder för varg, björn och järv  
i mycket stor utsträckning. För 
kungsörn är liknande metoder 
under utveckling, medan lodjuren 

inte övervakas med hjälp av 
DNA-teknik i någon större 
omfattning. 

När det gäller övervakning  
av framför allt varg och björn 
ligger Skandinavien idag långt  
före resten av världen med en 
effektiv, storskalig och regelbun-
den användning av DNA-teknik. 
För vargen har vi idag en i det 
närmaste heltäckande stamtavla, 
som gör det möjligt att bestämma 
vargarnas härkomst och släktskapet 
mellan individer, samt inavels graden 

En ung kungsörn har ringmärkts i 
ett revir i Västerbotten. Ringmärk-
ning är ett traditionellt sätt att 
samla in information om fåglars  
rörelser, livslängd och dödsorsak. 
Idag kompletteras denna metod 
med DNA-provtagning och i vissa 
fall även sändare på örnar. 

Sändarhalsband på rovdjur ger 
mycket detaljerad information 
bland annat om djurens rörelser, 
överlevnad och dödsorsaker. Sän-
darmärkning tillhör dock inte de 
vanliga övervakningsmetoderna 
för vilt, utan används framför allt  
i forskningssammanhang.  
Här en varg i Västerbotten. FOTO: MICHAEL SCHNEIDER

Större brunfladdermus är en  
ny art för Västerbotten som upp-
täcktes med hjälp av automatiska 
detektorer i Umeå år 2014.  
Därmed flyttades den kända  
utbredningsgränsen för arten i 
Sverige ca 160 km längre norrut. 

Älgen är en av de mest betydelse-
fulla vilt arterna som vi har i landet. 
Den övervakas genom fältobser-
vationer, inventering av spillning, 
flyginventering, avskjutnings-
statistik och betesskador.  
Här betar en älgtjur lite vårlöv. 
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i olika revir. När det gäller 
björnen är målet snarare att 
regelbundet ta reda på antal och 
utbredning av björnarna i länen, 
samt i landet som helhet. 

INVOLVERA FRIVILLIGA
Övervakningen av björnstammen 
bygger till stora delar på insatser 
av allmänheten. Framför allt 
används omfattande 
inventeringar av 
björnarnas spill-
ning. Under några 
höstveckor är 
hundratals 
frivilliga perso-
ner ute och gör en 

så heltäckande insamling av 
spillningsprover som möjligt. 
Insamling sker i princip varje år  
i ett eller några få län, enligt ett 
rullande schema. Resultaten från 
DNA-analyserna används sedan 
för att beräkna det totala antalet 
björnar i området. Även älgjakt-
lagen som rapporterar sina 

observationer av björn och 
andra arter under första 

älg jakts veckan ger 
viktig information 
för bedömning  
av hur björn-
populationen 
utvecklas. 
Inventeringen  

av kungsörn i Sverige bygger även 
den i stor utsträckning på insatser 
från frivilliga. Ornitologer besöker  
en stor del av kungsörnsreviren 
upprepade gånger under våren  
för att fastställa om örnarna finns 
på plats och om de lyckas med 
häckningen. På senare år har även 
DNA-analys av blod, fjädrar och 
äggskal börjat användas i kart-
läggningen av kungsörnen. Dessa 
analyser kompletterar den ordinarie 
inventeringen med mer detaljerad 
information om fåglarnas identitet, 
föräldraskapet i de olika reviren 
och hur stor omsättningen av 
fåglarna är. Ringmärkning ger 
också mycket information om 

 
 

Hanar som bara hittades en gång 

Hanar som hittades två eller flera gånger
(ihopkopplade fyndplatser)

FIGUR 1. Schematisk karta över björnhanars ungefärliga 
hemområden i Västerbottens län hösten 2009. Hemområdena 
rekonstruerades utifrån fyndplatser av spillning från de olika 
individerna. 

FOTO: ARCALU / SHUTTERSTOCK
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kungsörnarna, precis som för 
många andra fåglar. 

FLADDERMÖSSEN KRÄVANDE
Fladdermössen är en krävande 
djurgrupp för övervakningen. 
Allmänheten kan bidra genom  
att hitta kolonier i hus eller 

övervintringsplatser, men art-
bestämningen kräver ofta specia-
listkompetens. Fladdermössen är 
också som mest aktiva på natten, 
när få människor är ute i det fria 
och djuren svåra att se. Däremot 
är det relativt enkelt att höra 
fladdermössen, förutsatt man 

använder sig av en detektor som 
omvandlar fladdermössens läten 
till frekvenser som vi människor 
kan höra. Ljuden kan spelas in och 
hanteras i speciella analysprogram, 
som underlättar artbestämningen. 
Även DNA-analys av spillning 
används allt mer för artbestämning 

FAKTA: Viltet viktigt
Landets vilt är en viktig naturresurs som genererar ekosystem-
tjänster, inte bara som jaktbyte och mat. Det är också viktigt  
för friluftsliv, rekreation och naturturismen, men även som  
inspiration för konst av olika slag eller som råmaterial till hantverk 
och slöjd.

Mindre positivt är viltets potential att sprida sjukdomar till 
människan som sorkfeber, harpest, fågelinfluensa, dvärgbandmask 

med flera. En del viltarter kan även förorsaka skador på egendom, 
som till exempel skog, grödor eller tamdjur.

Det är dock viktigt att komma ihåg att de flesta viltarterna spelar 
en långt större roll i sina ekologiska sammanhang i naturen än 
vad de gör som resurs eller problem gentemot människan. Samti-
digt påverkar människan många viltarter indirekt, till exempel 
genom det storskaliga och intensiva skogsbruket, den allt mer 
omfattande infrastrukturen, en ökande användning av motor-
fordon i naturen och städernas expansion och förtätning.

Detektorer som automatiskt spelar in fladder-
musläten på natten är ett praktiskt hjälpmedel 
vid övervakningen av denna djurgrupp. Här 
inventerar Umeå kommun förekomst av fladder-
möss i ett lövskogsområde vid Umeälven.
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När kungsörnar ska ringmärkas och  
DNA- prover ska tas är det ofta nödvändigt  
att ta sig upp i boet. En stor del av 
kungsörns övervakningen genomförs  
idag av ornito loger på ideell basis. 
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Trollpipistrellen (Pipistrellus nathusii)  
flyttar cirka 200 mil söderut på hösten  
och lika långt norrut på våren. Nu under-
söks dessa säsongsvisa flyttmönster i ett 
svenskt-finskt samarbetsprojekt.
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Övervakning av älg: http://www.slu.se/
centrumbildningar-och-projekt/algfor-
valtning/

Övervakning av fladdermöss:  
www.naturvardsverket.se, sök på  
”artkartering fladdermöss”

av fladdermöss. Det finns labo-
ratorier som erbjuder detta som 
komplement till analys av lätena. 
Insamling av spillning är något 
som kanske skulle kunna bidra  
till att involvera allmänheten mer  
i fladdermusövervakningen.

FRAMTIDEN
Vi kan förvänta oss en rad olika 
förändringar och anpassningar när 
det gäller insamling av material  

för DNA-analys, till exempel 
avseende DNA ur spårstämplar 
eller ur saliv, men också rörande 
analysmetoder samt tolkning, 
användning och tillgängliggörande 
av resultat. Åldersbestämning av 
individer med hjälp av DNA är en 
ständigt återkommande fråga och 
man försöker utveckla metoder för 
det. Användning av miljö-DNA är 
ett expansivt område med potential 
också inom viltförvaltningen.  

Till exempel har man börjat 
inventera utter med hjälp av 
vattenprover. Det finns också idéer 
kring analysen av maginnehållet 
hos blodsugande insekter för att 
hitta DNA av värddjuren. Vatten 
och insekter brukar nämligen vara 
lättare att hitta än större däggdjur. 

Text & kontakt:
Michael Schneider, Länsstyrelsen i Västerbotten 
michael.schneider@lansstyrelsen.se

FAKTA: Sensorer samlar in detaljerad kunskap
Många djur övervakas med hjälp av  
sensorer som samlar in alltmer infor  ma-
tion om deras beteende och fysiologi. 
Fysiologisk detalj kunskap om björnars 
vintersömn är av stort intresse inom  
humanmedicin. Hur klarar björnarna  
att sova flera månader utan att röra sig 
eller uträtta sina behov?  

Förstår man dessa mekanismer kanske 
man kan utveckla metoder som kan hjälpa 
människor som tvingas till längre  
sjukhusvistelser att slippa förtvinande 
muskler med mera. Eller metoder för 
hur astronauter skulle kunna färdas  
sovande genom långa rymdresor.
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Nedsövd björn.

Automatiska kameror får allt större betydelse vid övervakning av järv och lo.  
Här har en kamera fångat en järvhona på bild som flyttar en unge från lyan.

http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/algforvaltning/
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/algforvaltning/
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/algforvaltning/
http://www.naturvardsverket.se
mailto:michael.schneider%40lansstyrelsen.se?subject=
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DNA-streckkoder nytt kraftfullt verktyg
Den snabba utvecklingen av DNA-baserade tekniker har gett miljöövervakare  
och taxonomer många nya verktyg för att inhämta ny kunskap om den biologiska  
mångfalden. DNA-streckkodning är en metod som underlättar artbestämning,  
upptäckten av nya arter och miljöövervakning. 

Rasmus Hovmöller & Mattias Forshage, Naturhistoriska riksmuseet

dna-streckkodning (dna 
barcoding) lanserades 2003. 
Tanken är att ta fram ett genetiskt 
referensbibliotek från allt liv på 
jorden, med genetiska markörer 
baserade på utvalda DNA-sekven-
ser som skiljer arter från varandra, 
men är konstanta inom en art. 
Beteckningen ”streckkodning” är 
en liknelse med de EAN-koder 
som finns på alla typer av varuför-
packningar. Jämförelsen bygger på 
att ett fåtal element kan kombineras 
på många olika sätt. För EAN-
koder kan den trettonsiffriga 
streckkoden ge unika varunummer 
för handelsvaror för överskådlig 
framtid, och för DNA-streckkoder 
kombineras DNA-baserna A,C,G 
och T i sekvenser som är unika för 
varje art på jorden.

Med nya metoder för DNA-
sekvensering, så kallad ”next 
generation sequencing” (NGS),  
går det att ta fram stora mängder 
genetiska data, och framtida 
arbete med streckkodning kommer 
inte vara begränsat till en eller ett 
fåtal markörer. 

SÄKRARE, EFFEKTIVARE  
ARTBESTÄMNING
Med ett genetiskt referensbibliotek 
kan miljöövervakning, invente-

ringar och forskning om biologisk 
mångfald generera artlistor på ett 
säkrare och mer effektivt sätt. 
Från DNA kan smådjur bestäm-
mas även i stadier i livscykeln när 
arter inte kan skiljas på utseendet, 
till exempel ägg och larvstadier, 
och större djur kan säkert bestäm-
mas från spår i form av benbitar, 
spillning eller tappade fjädrar. 

Miljö-DNA eller eDNA är DNA 
som extraheras, utan föregående 
sortering, från någon form av 
miljöprov, till exempel vatten- eller 
markprov. Extraherat DNA 
kommer från de organismer som 
vistats i den miljö som man tagit 
provet från. Till miljö-DNA 
brukar även födo- och spillnings-
prover räknas. Typiskt för miljö-

DNA är att provet är ett samlings-
prov. DNA i dessa prover kommer 
från flera olika arter och även  
individer. Det kan ge ekosystem-
information och en bild av bio-
diversitet i både tid och rum. 

INTERNATIONELLA BIBLIOTEK
Arbetet med att ta fram streckkods-
bibliotek började med sekvens-
databasen BOLD (Barcode of Life 
Data Systems) 2007, och ledde till 
grundandet av det internationella 
samverkansorganet IBOL (Interna-
tional Barcode of Life) där natio-
nella grupper arbetar med att ta 
fram streckkodssekvenser från 
landets biodiversitet. I våra 
grannländer har de nationella 
grupperna NorBOL och FinBOL 

Taxonomer arbetar med  
taxonomi eller organismernas  
klassificering, d v s. beskrivning 
och namngivning. Ett exempel på en insats från en enskild forskargrupp är att forskare vid Göteborgs universitet 

gjort streckkoder från nästan två tredjedelar av de svenska arterna av fåborstmaskar tillgängliga 
i databasen BOLD. Material finns från nästan hela den svenska faunan och är under bearbetning. 
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Museisamling

1
DNAarkiv

4

Aspius aspius 
(L., 1758)

Up, Uppsala, Fyrisån

Intern föremålsdatabas

2
Intern sekvensdatabas

GTGGG…

…AGTCT

5
Biodiversitetsportaler

3
Sekvensportaler

6

Aspius aspius (L., 1758) Up, Uppsala, Fyrisån

FIGUR 1. Information från insamlade organismer och deras DNA. 
1. En organism samlas in, artbestäms och läggs in museets samling.

2. Information om insamlingen skrivs in i en intern databas.

3. Uppgifter om när och var just detta exemplar av arten samlades in 
görs tillgängliga via olika portaler för biologisk mångfald. 

4. Från organismen tas ett vävnadsprov. DNA extraheras från vävnads-
provet, och lagras.

5. En streckkodssekvens tas fram från DNA-extraktet.

6. Streckkodssekvensen görs tillgänglig via streckkodnings- och 
sekvensportaler. Genom hela flödet följs det fysiska exemplaret 
och all digital information åt genom ett unikt databasnummer. 
Det skall alltid vara möjligt att spåra sekvensen tillbaka till en 
unik individ för att säkra kvaliteten på informationen.

genomfört större streckkodnings-
projekt. Den svenska gruppen, 
SweBOL, startade sin verksamhet 
2015, med deltagare från landets 
universitet och museer. Nätverket 
ska samordna och ta fram riktlinjer 
för hur material ska samlas in, 
dokumenteras och bli tillgängligt 
för forskare och allmänhet. 

26 000 INSEKTER 
I Sverige har det inte funnits någon 
organisation för samordning av 
streckkodning, utan projekt har 
genomförts på initiativ av mindre 
forskargrupper. I samband med ett 
streckkodningsprojekt vid Natur-
historiska riksmuseet har det tagits 
fram sekvenser från nästan alla i 
Sverige förekommande ryggrads-
djur; endast ett fåtal sällsynta 
fiskar saknar helt svenska streck-
kodssekvenser. Bland ryggradslösa 
djur är det mer fläckvis täckning 
av olika artgrupper: i BOLD-data-
basen går det att hitta sekvenser 
från hela 65 procent av den 

svenska insektsfaunan (~26 000 
arter), även om en minoritet av 
dessa härstammar från svenska 
exemplar. Fjärilar och skalbaggar 
har god täckning tack vare initiativ 
i Finland, och de insektgrupper 
där de största luckorna finns är 
också de artrikaste och taxono-
miskt minst kända: tvåvingar och 
steklar. 

LUCKOR KAN FYLLAS UT
Just nu finns det goda förutsätt-
ningar för att fylla viktiga luckor i 
streckkodningen av biodiversiteten 
i Sverige: den inventering av 
västkustens bottenfauna som 
Svenska Artprojektet genomförde 
2006–2009 hittade över 1 200 arter 
av ryggradslösa djur. Också värt 
att nämna är Svenska Malaisefälle-
projektet som samlade miljontals 
insekter i ett femtiotal fällor över 
hela landet 2003–2006. Insekts-
materialet är under sortering och 
bearbetning, ett arbete som 
kommer att ta många år att 

slutföra, men har redan bidragit 
till att hitta hundratals arter nya 
för Sverige och vetenskapen.

RIKTLINJER FÖR FRAMTIDEN
I samarbete med museerna skall 
SweBOL ta fram riktlinjer för hur 
själva DNA-extrakten från det 
material som samlas in i samband 
med streckkodning skall säkras 
för framtiden. Planen är att bygga 
upp en väldokumenterad referens-
databas med sekvenser, där varje 
sekvens kan knytas till ett belägg-
exemplar av en art. För det mesta 
är det ett fysiskt föremål; en 
pressad växt, en insekt på nål,  
eller ett skinn av ett däggdjur. 
Vissa organismer, som platt-
maskar, är för små och mjuka  
för att vara identifierbara efter 
DNA-extraktion. Belägget blir då 
ett fotografi som tas i samband 
med artbestämning.

Krav på dokumentation och 
kvalitetssäkring saknas hos de 
internationella sekvensdata baserna, 



SKOG & MARK 201720

FIGUR 2. Andelen streckkodade arter inom några utvalda organismgrupper.

Andel av de svenska arterna som är representerade av en tillgänglig 
streckkodssekvens i BOLDs publika databas. Den blå stapeln visar 
hur många arter som är ”Bofasta och reproducerande” i Sverige  
enligt Dyntaxa, och den röda stapeln visar hur stor andel av dessa 

som är representerade av en minst en streckkodssekvens från ett 
nordiskt exemplar av arten. Dyntaxa är en databas över svenska  
organismers namn och släktskap. Här kan du hitta information om 
gällande namn, aktuell klassificering samt vanliga synonymer.
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som fungerar mer som lagrings-
platser än referensbibliotek. För att 
sekvenserna i en referensdatabas 
skall gå att lita på är det viktigt  
att de är kopplade till ett belägg-
exemplar som förvaras i en 
museisamling. Det är avgörande 
att hela kedjan hålls ihop: från 
beläggexemplar med taxonomisk 
bestämning, via DNA-extrakt, till 
sekvensdata. 

DATABAS BYGGS UPP
För datalagring och tillgänglighet 
är databassystemet DINA (Digitalt 

Informationssystem för Natur-
historiska samlingar) under 
uppbyggnad. Systemet består av en 
intern databasdel, och en utåtriktad 
del som gör informationen sökbar 
och tillgänglig för alla via ett 
webbaserat gränssnitt. Till DINA 
hör portalerna Naturarv.se för 
museisamlingar och Naturforska-
ren.se för information om arter.

Just nu finns ett rikt material 
för en streckkodningsinsats 
tillgängligt: från Artprojektets  
bottenfaunainventering, Svenska 
malaisefälleprojektet, material från 

andra av Svenska Artprojektets 
forskningsprojekt på dåligt kända 
organismer, och flera stora 
privatsamlingar av insekter som 
nyligen donerats till museer. 
DINA- projektet är under uppbygg-
nad för att samla och sprida data 
och information. Det är därför ett 
utmärkt läge att starta ett storska-
ligt svenskt streckkodningsprojekt. 

Text & kontakt:
Rasmus Hovmöller och Mattias Forshage,  
Naturhistoriska riksmuseet
rasmus.hovmoller@nrm.se
mattias.forshage@nrm.se

mailto:rasmus.hovmoller%40nrm.se?subject=
mailto:mattias.forshage%40nrm.se?subject=
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Storskalig DNA-kartering av  
marksvampar i Sveriges skogar 
Sedan 2014 har ett försök med DNA-identifiering av vanliga svampar genomförts av mykologer 
vid Sveriges lantbruksuniversitet. Tack vare ett DNA-baserat arbetssätt kan nu vanliga svampars 
förekomst kartläggas över hela landet, i likhet med till exempel svensk fågeltaxering. 

Anders Dahlberg & Kerstin Varenius, Sveriges lantbruksuniversitet 

svampar är en av Sveriges 
artrikaste organismgrupper med 
drygt 15 000 kända arter, varav 
många är marklevande. Det 
traditionella sättet att undersöka 
svampar är fältinventering av 
fruktkroppar, en metod med 
vilken svampar kan övervakas över 
stora områden. Men en begränsning 
med denna metod är att många 
arter inte bildar fruktkroppar alls, 
eller att fruktkropparna är 

kortlivade och väderlekskänsliga 
och därför kan variera stort i 
förekomst och mängd mellan  
olika år. Dessutom krävs ofta  
stor kunskap för att identifiera 
fruktkroppar.

MARKSVAMPARS DNA ANALYSERAS
Numera kan man använda 
DNA-teknik för att identifiera 
svampar från mycel i miljöprover, 
till exempel jord eller ved, oavsett 

tid på året. Svampmycel i jorden 
går oftast inte att se med blotta 
ögat, än mindre att artbestämma. 
Just därför är DNA-tekniken ett 
fantastiskt framsteg. Arterna 
identifieras genom att deras DNA 
avläses med så kallad sekvensering 
och jämförs med databaser över 
kända svamparters DNA. En 
begränsning med sekvensering av 
slumpmässigt valda jordprover är 
dock att man ”bara” får en bild av 

Mjölkhätta
FOTO: MICHAEL MAGGS
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svamparna i proverna, vilket inte 
ger en heltäckande bild av ett 
område. Även om marksvampar 
oftast är mångåriga, är mycelet 
ofta bara utbrett över någon 
kvadratmeter och därför är 
sannolikheten att påträffa ovanliga 
arter låg. Följaktligen är det främst 
före komsten av vanliga arter man  
kan få tillförlitlig statistik över. 

I de 463 skogar som Markin  ven-
teringen har samlat jordprover i 
under 2014–2015, har vi funnit 
över 800 svamparter och kunnat 
identifiera hälften av dem till art 

eller släkte. I genomsnitt påträffades 
154 arter i de tio gram jord som 
analyserats från varje skog, och de 
hundra mest frekventa arterna 
utgjorde 70 procent av allt analy-
serat DNA (figur 1). Endast några 
få av dessa hundra är så kallade 
storsvampar, med en fruktkropp 
större än 1 mm (tabell 1). Den 
vanligaste arten med fruktkropp är 
den länge förbisedda och oansen-
liga skinnsvampen Piloderma 
sphaerosporum, som på grund  
av sin frekventa förekomst uppen-
barligen är en betydelsefull 

mykorrhiza svamp för barrträd 
(figur 2). Den hjälper barrträden 
med en stor del av deras närings- 
och vattenupptag. Skinnsvampen 
detekterades i 56 procent av alla 
undersökta skogar, men har bara 
fem rapporterade fynd i Artportalen. 
Den enda rödlistade svampen som 
påträffades var svart taggsvamp;  
i endast fyra skogar; medan den är 
rapporterad cirka 2 000 gånger i 
Artportalen (figur 3). Den välkända 
matsvampen stensopp påträffades  
i 40 skogar och har cirka 5 000 
rapporteringar i Artportalen (figur 4). 
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FIGUR 1. 
Ett generellt mönster av samhällen hos  
olika artgrupper i naturen är att få arter är 
vanliga och de allra flesta ovanliga. I figuren 
har de 200 mest frekventa arterna som 
identifieras i Markinventeringens prover 
2014 – 2015 sorterats efter vanlighet (rank) 
utifrån den genomsnittliga förekomsten i ett 
prov (abundans). De 20 vanligaste arterna 
utgör 40 % av allt analyserat DNA.

Vårtöra

Svenskt artnamn Latinskt artnamn Ekologi Förekomst 
(%)

Rang
ordning

saknar svenskt namn Piloderma sphaerosporum mykorrhiza 56 19

mjölhätta Mycena cinerella nedbrytare 45 32

bomullsskinn Tylospora fibrillosa mykorrhiza 45 33

sandsopp Suillus variegatus mykorrhiza 44 34

mörkt ullskinn Piloderma olivaceum mykorrhiza 43 46

mjölkhätta Mycena galopus nedbrytare 38 43

rödskivig kanelspindling Cortinarius semisanguineus mykorrhiza 38 44

pepparriska Lactarius rufus mykorrhiza 32 57

vårtöra Thelephora terrestris mykorrhiza 31 63

gycklarspindling Cortinarius biformis mykorrhiza 30 67

TABELL 1. 
De tio vanligaste storsvamparna som hittades på mycel i jordprover från Markinventeringen 
2014 – 2015 med DNA-teknik, deras ekologi, förekomst (procent) av alla 463 skogar och 
vilken rangordning de har i vanlighet (1= vanligast). 

FOTO: JAMES LINDSEY AT ECOLOGY OF COMMANSTER
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FIGUR 2. Den vanligaste fruktkroppsbildande 
svampen vars DNA hittades i Markinven te-
ringens jordprover var skinnsvampen  
Piloderma sphaerosporum. Den fanns  
i 261 av de 463 undersökta skogarna. 
I Artport alen är den rapporterad fem gånger  
(2017-03-07).  

FIGUR 3. Den enda rödlistade marksvampen 
bland de cirka 400 svamparna som hittills 
identifierats i jordproverna var Svart taggsvamp 
(Phellodon nigrum). Den påträffades i 4  
av 463 undersökta skogar. I Artportalen  
är den däremot rapporterad 2129 gånger 
(2017-03-07). 

FIGUR 4. Den välkända matsvampen Stensopp 
(Boletus edulis) påträffades i 41 av de 463 
undersökta skogarna. I Artportalen är den 
rapporterad 5 436 gånger (2017-03-07). 
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Detta visar att den bild av arters 
utbredning som vi får med hjälp av 
Artportalen är en annan än den vi 
får med DNA-teknik. Artportalen 
är bra på att täcka in arter med 
synliga fruktkroppar (vanliga och 
ovanliga) medan DNA-tekniken 
visar de arter som dominerar som 
mycel i marken och som därför utför 
den största delen av svamparnas 
funktioner så som nedbrytning 
och näringstillförsel till träden.

BÄTTRE BILD I FRAMTIDEN
Genom fortsatta analyser av 
markprover kommer vi få en allt 
bättre bild av marksvamparnas 
utbredning i Sverige. Det är nu 
möjligt att bättre kartlägga och 
övervaka vanliga arters förekomst 
i olika typer av skog och under-
söka hur de påverkas av exempel-
vis skogsskötsel, kvävenedfall och 
klimatförändringar. Tillsammans 
med Markinventeringens och 

Riksskogstaxeringens uppgifter 
har vi också börjat undersöka 
svamparnas betydelse för eko-
systemtjänster som till exempel 
skogens produktionsförmåga och 
markens kolinlagring. 

Text & kontakt:  
Anders Dahlberg och Kerstin Varenius  
Sveriges lantbruksuniversitet. 
anders.dahlberg@slu.se
kerstin.varenius@slu.se

mailto:anders.dahlberg%40slu.se?subject=
mailto:kerstin.varenius%40slu.se?subject=
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Sverige uppdateras med hjälp av satellitbilder
Sverige växer och med det trycket på våra naturresurser. Det ställer högre krav på aktuella 
planerings- och uppföljningsunderlag. Naturvårdsverket har initierat ett arbete där Sverige 
ska karteras med hjälp av ny teknik. Nationella Marktäckedata (NMD) behövs bland annat i 
arbetet med handlingsplaner för grön infrastruktur och för att begränsa påverkan av globala 
klimatförändringar.

Charlotta Cristvall, Metria

i diskussioner kring hållbar 
samhällsplanering, klimat- och 
sårbarhetsanalyser eller handlings-
planer för grön infrastruktur är 
det lätt att förutsätta att det finns 
aktuella, rikstäckande kartor över 
Sverige och då framför allt mark-
täcket. Marktäcket innefattar 
olika vegetationstyper, men också 
vegetationsfri mark som byggnader, 
andra så kallade hårdgjorda ytor 
eller naturligt vegetationsfri mark, 
som exempelvis berg. 

Sanningen är att det idag saknas 
sådana kartor. Naturvårdsverket 
har därför tagit initiativ till ett 
samarbete mellan flera svenska 
myndigheter och organisationer 

för att göra en ny kartering av 
Sverige. Målet är att kartera hela 
Sverige under åren 2017 – 2018, 
och att därefter uppdatera kartan 
regelbundet. 

GEMENSAM SYN
Nationella Marktäckedata (NMD) 
bygger vidare på CadasterENV, ett 
projekt för utveckling av karte-
ringsmetoder som finansierades av 
Europeiska rymdstyrelsen (ESA). 
Naturvårdsverket utarbetade 
kraven på produkten tillsammans 
med ett antal myndigheter och 
skapade bland annat en gemensam 
syn på definitioner samt val av 
marktäckeklasser. Under resans 

gång har ytterligare myndigheter 
anslutit sig som intressenter. En 
bred uppslutning kring produkten 
borgar för att NMD kan fungera 
som en gemensam lägesbild över 
Sverige, och stödja respektive 
myndighets verksamhetsområde. 

NYA SATELLITER OCH NY TEKNIK
Det grundläggande kravet från 
användarna var att NMD ska 
uppdateras regelbundet. Metoden 
måste därför vara stabil och gå  
att återupprepa, samtidigt som  
den är kostnadseffektiv. Hel- och 
halvautomatiska metoder för 
klassificering av satellitdata i 
kombination med laserdata utgör 

Satellitbild från Sentinel 2A över 
Rapadalen i Norrbottens län.
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därför den huvudsakliga indata-
källan. Lantmäteriets ortofoton 
och redan befintliga dataunderlag 
används också i viss utsträckning. 

En viktig strävan är att NMD 
ska innehålla renodlade klasser 
som beskriver ett område utifrån 
de strukturer som finns där. Det 
görs genom att undvika bland-
klasser som till exempel ”tät 
bebyggelse” eller klasser som delar 
in Sverige efter markanvändning 
som ”golfbana” eller ”betesmark”. 
Istället beskrivs områden med 
hjälp av klasserna byggnader, 
öppen mark med och utan vegeta-
tion samt skog osv. Information 
om markanvändning levereras 
däremot separat i NMD. På så  
vis kan produkten användas för 
många fler ändamål eftersom 
användarna själva kan kombinera 
marktäcke med markanvändning 
eller skapa blandklasser efter egna 
specifika behov. 

Karteringsmetoden från 
CadasterENV har vidareutvecklas 
för att kunna använda bilder från 

EU:s nya satellittyp Sentinel 2,  
där den första (2A) sköts upp i juni 
2015 och den andra (2B) sköts upp 
i mars 2017. Med Sentinel 2A och 
2B i bana kommer Sverige fram-
över att kunna få bilder över hela 
landet varannan till var tredje dag. 
Liksom övriga satellitdata från 
EU:s Copernicusprogram är de 
gratis att använda. 

FRAMÅTBLICK
För ett land som Sverige, med kort 
sommar och mycket moln, ökar 
chansen att få många bra satellit-
bilder med Sentinel 2A och 2B. 
Detta tack vare att det är två 
satelliter som i sina omlopp runt 
jorden kommer att passera Sverige 
oftare och dessutom scannar de  
ett mycket bredare stråk än de 
tidigare satelliterna. Det gör att 
kvaliteten på marktäckedata på 
sikt kommer öka eftersom fler 
bilder från samma säsong ger 
möjlighet att göra tidsserier.  
Med tidsserier kan man göra 
fenologiska studier för att bättre 

skilja mellan vegetationstyper 
eftersom de utvecklas olika under 
en säsong. Med tidsserier under 
och mellan säsonger går det att 
analysera vilka marker som brukas 
som åker eller som betesmark över 
tid. Fler bilder per säsong och år 
kommer också leda till att vi bättre 

FAKTA:  

Nationella Marktäckedata
Nationella Marktäckedata (NMD)  
finansieras av Naturvårdsverket  
med stöd av Statistiska Centralbyrån, 
Skogsstyrelsen, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap,  
Havs- och vattenmyndigheten,  
Trafikverket och Sveriges lantbruks-
universitet.

Till projektet hör en referensgrupp 
som utöver ovanstående myndigheter 
består av: 

Rymdstyrelsen, Boverket, Lantmäteriet, 
SMHI, SGI, SGU, Jordbruksverket, 
Sametinget, Försvarsmakten  
(GeoSE), Riksantikvarieämbetet, 
SKL, Sveriges kommuner och Lands-
ting, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 
Västmanlands län och Stockholms 
län samt Stockholms universitet.

FIGUR 1. Kartan visar hur delar av  
Södermanland kan presenteras med  
hjälp av Nationella Marktäckedata.
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FIGUR 2. I Nationella marktäckedata 
finns 24 klasser som beskriver mark-
täcket enligt figuren ovan. Nya under-
grupper av olika marktäckeklasser kan 
tillkomma, till exempel klasser som är 
typiska för kalfjället. Minsta karte-
ringsenhet är 0,01 ha. Dessutom redo-
visas tre typer av attribut som separata 
skikt (boxar med streckkant):
• Markanvändning, t ex betesmark, 

kraftledningsgator, golfbanor.

• Objektshöjd och- täckningsgrad är 
uppdelat på ”buskar” – objekt under 
5 meters höjd – samt ”skog” –  
objekt över 5 meter. Annat än buskar 
eller träd kan ingå i respektive skikt, 
varav den neutrala beteckningen 
”objekt”.

• Produktiv skog, d v s skog med en 
beräknad tillväxt på minst en skogs-
kubikmeter per hektar och år.
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kan följa långsamma förändringar. 
Till exempel när lövskog växer 
igen med gran.

I dagsläget ligger tyngdpunkten 
på en detaljerad uppdelning i 
skogsområden, men på sikt finns 
stora möjligheter att bättre dela 
upp de öppna markerna med hjälp 
av bilder från Sentinel och tidsserier. 
NMD ska användas för statistik 
och analys på nationell, regional 
och lokal nivå och regelbundet 

uppdateras för att ge information 
om förändringar. Därmed blir 
också NMD ett säkrare underlag 
för landskapsanalyser av till 
exempel ekosystemtjänster. 
Statistik och analysmetoder 
kommer ge jämförbara resultat 
oavsett om de utförs i Skåne eller 
Norrbotten, eftersom de grundar 
sig på rikstäckande data. Data kan 
även användas som underlag till 
miljökonsekvensbeskrivningar  

och till kommunala detalj- och  
översiktsplaner. 

NMD tas fram med hjälp  
av den senaste tekniken. Genom 
att hänga med i teknikutveck-
lingen även framöver kommer 
Naturvårdsverket kunna hålla 
Sverige ständigt uppdaterat.

Text & kontakt:
Charlotta Cristvall 
Charlotta.cristvall@metria.se

mailto:Charlotta.cristvall%40metria.se?subject=
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FIGUR 3. Svenska Marktäckedata, SMD, är en 
satellitbildsklassning från år 2000. En grov  
skala med klasser delvis definierade utifrån 
markanvändning, till exempel ”stadsstruktur” 
(rött) gör att mycket av den urbana grönstruk-
turen inte framgår. 

NMD, där man kan se vilka befintliga marktäcke-
klasser som finns inom de bebyggda områdena. 
Det är viktigt bland annat när man studerar  
arters spridningsmöjligheter.

IR-ortofoto över samma område.  

FIGUR 5. Kombination av flera bilder från samma år. Vatten, skog och bebyggelse är 
ytor som i stort sett är oförändrade mellan olika tidpunkter och är vita eller gråsvarta  
i bild. Områden som förändras under en säsong, till exempel jordbruksmark som skiftar 
mellan vegetationsklädd och bar mark får olika klara färger. De olika färgerna beror på 
om marktäcket förändrats från bevuxet till barmark eller tvärtom samt vilken typ av 
vegetation det handlar om och hur stor förändringen varit.

FIGUR 4. Rött och blått visar områden där förändringar skett mellan åren 2006 och 
2014 i Solna, Stockholms län. Rött indikerar att området har förändrats från vegetation 
år 2006 till mindre eller ingen vegetation år 2014. Bland annat ser man tillkomsten 
av Friends Arena i sydöstra hörnet av bilden (A) och Kymlingelänken centralt i bilden 
(B). Man ser även åkermark som har plöjts i nordväst (C). Blått indikerar områden som 
gått från lite vegetation eller ingen vegetation till mer vegetation (D). 
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Miljöövervakning, medborgardata  
och modellbaserade kartor
Det finns ett stort behov av heltäckande kartinformation kring exempelvis ekosystem-
tjänster och rödlistade arter, inte minst som planeringsunderlag inom arbetet med grön 
infrastruktur. Med hjälp av modeller kan miljöövervakningsdata eller medborgardata 
matchas med olika typer av heltäckande data för att generera kartor. Fördelen är att  
det går snabbt att producera kartorna och det blir också möjligt att presentera framtids-
prognoser eller -scenarier i kartform. 

Henrik Hedenås, Tord Snäll, Sven Adler, Hans Gardfjell, Tomas Lämås & Louise Mair, Sveriges lantbruksuniversitet

FOTO: I UTSJOKI/WIKIMEDIA
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här presenteras möjligheter 
till modellbaserad kartering med 
hjälp av två exempel; renlavstäck-
ning baserat på miljöövervaknings-
data och habitatkvalitet för ullticka 
baserat på medborgardata. Renlav 
är en indirekt ekosystemtjänst som 
behövs för rennäringen, som vinter bete 
för tamrenar. Ullticka (Phellinus 
ferrugineofuscus) är en röd listad 
vedsvamp. Förfaringssättet är 
detsamma i båda dessa typfall:

1. Först måste fältdata över ren lavs-
täckning respektive ullticka 
matchas med tillgängliga 
heltäckande data (till exempel 
satellitdata, topografi, laserdata 
och klimatdata; figur 1). 

2. Därefter kombineras fältdata 
och tillgängliga heltäckande 
data i en modell. 

3. Modellen valideras och används 
sedan för att producera en karta 
över exempelvis renlavstäckning 
eller utbredningen av lämpligt 
habitat för ullticka.

För att producera kartan över renlav 
(figur 1) användes fältdata från 
miljöövervakningsprogrammet 
NILS samt heltäckande miljödata  
i form av topografiska data, 
vegetationsdata från laserskanning, 
klimatdata och Svensk marktäcke-
data. För kartan över lämpliga 
habitat för ullticka användes 
medborgardata från Artportalen 
samt heltäckande miljödata data 
som SLU Skogsdata, klimatdata 
från SMHI och topografiska data. 

VISUALISERING
Kartorna kan direkt användas för 
att visa var i landskapet det är 
störst sannolikhet att hitta mycket 

renlav respektive ullticka (figur 1). 
Kartor över renlavars förekomst 
kan till exempel användas för att 
identifiera viktiga renbetesmarker 
och undersöka om de är samman-
hängande eller inte. Det går även 
att kombinera renlavskartorna 
med andra kartor och ta reda på 
om det finns barriärer, exempelvis 
järnvägar som hindrar renarnas 
vandring mellan lämpliga betes-
marker. 

När det gäller ullticka går  
det att använda kartorna för att 
identifiera skogar med höga 
bevarandevärden. Det går även  
att använda kartan för att hitta 
nya områden där arten skulle 
kunna finnas. För de som vill hitta 
nya lokaler för ullticka kan det 
vara särskilt intressant att besöka 
platser där ulltickan inte har 
påträffats men där utbrednings-
kartan visar på hög sannolikhet 
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FIGUR 1. Utveckling av statistiska modeller.
Med statistiska modeller kan olika slags datakällor kombineras för att producera 
kartprodukter över företeelser som inte är praktiskt möjliga att direkt kartera till  
rimlig kostnad. Kartexemplen visar täckningsgrad av renlav i Västerbotten (väster  
om Vännäs) samt utbredningen av lämpliga livsmiljöer för ullticka. 
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Visualisering och skattning i kartform, exempel:
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FIGUR 2. Skattad täckning (%) av renlav i ett område av Västerbotten (cirka 10 km öster om 
Fredrika) idag, om 50 år och om 100 år. I det här scenariot antas det att dagens skogsbruk 
bedrivs som vanligt. 

FIGUR 3. Förväntad förekomst 
av lämpliga habitat för den 
rödlistade vedsvampen 
ullticka med modeller base-
rade på Artportalsdata.  
Den svarta linjen visar medel-
värdet (med standardavvikelse 
i gråton) av modellerna.  
De övriga linjerna visar hur 
stor andel av totala förekom-
sten som är knuten till virkes-
produktionsmark respektive 
produktiv skogsmark undan-
tagen från skogsbruk.

att ullticka förekommer. Det kan 
vara särskilt viktigt när en sådan 
plats sammanfaller med en 
planerad skogsavverkning. Då kan 
man göra en riktad inventering för 
att inte riskera att en lokal med 
ullticka förstörs.

FRAMTIDSSCENARIER
Modellerna som används för att 
producera kartorna kan även 
användas för att prognostisera hur 
förekomsten och utbredningen av 
olika fenomen påverkas av till 
exempel olika skötselmetoder, 
förändrad markanvändning eller 

klimatförändringar. I skrivande 
stund använder vi SLU:s Heureka-
system för att analysera hur före-
komsten av renlav påverkas av 
olika skötselmetoder. Dessa 
scenarier visar en utveckling av 
trädskiktet vilket i sin tur påverkar 
förekomsten av till exempel 
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FAKTA: Medborgardata
Medborgardata samlas främst in av 
intresserade privatpersoner. De väljer 
ofta själva en plats och registrerar 
artförekomsterna där. En stor del  
av dessa medborgardata rapporteras 
in till Artportalen. Fördelen med 
medborgardata är att det samlas in 
uppgifter om förekomsten av ovanliga 
arter, vilka sällan påträffas i de 
slumpmässiga ytorna i stickprovs-
inventeringarna. Nackdelen med 
medborgardata är att det främst ger 
noteringar över var en viss art finns, 
medan det sällan noteras var arterna 
inte finns. Det gör det svårt att få  
en säker skattning över den totala 
kvantiteten av ett visst fenomen, 
exempel vis hur mycket ullticka det 
finns i Sverige.
www.artportalen.se

http://www.artportalen.se
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FIGUR 4. Illustrerar den upprepade (iterativa) process där vegetationsmodellerna och urvalet av fältprovytor förbättras varje år baserat 
på förra årets fältdata. Blå ringar indikerar fältprovytor som lades ut 2017, gula ringar ytor som lades ut 2018 och gröna ringar ytor som 
lades ut 2019. Vissa provytor tillkommer medan andra försvinner, allt för att optimera utlägget för att få en så bra skattning som möjligt. 

Modell 2017 Modell 2018 Modell 2019 Modell 2020

Skattning 2018 Skattning 2019 Skattning 2020
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Skattning 2018 Skattning 2019 Skattning 2020
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FAKTA: Heureka
Heurekasystemet är ett modell-
baserat system utvecklat på SLU. 
Heureka låter användare göra en  
stor mängd olika analyser och planer 
för skogsbruk. Det ger användaren 
möjligheten att förutspå hur skogen 
utvecklas när det gäller biomassa  
ålder, trädslag, etc., vid olika skötsel-
alternativ.
www.slu.se/heureka

renlavar (figur 2). Det gör att det 
går att identifiera skogsbruksmeto-
der som leder till att lavbetesmar-
kerna kan brukas uthålligt. 

Det går även att göra prognoser 
för förväntade förekomster av 
röd listade arter mot bakgrund av 
olika skogsbruks- eller klimat-
scenarier och modeller som bygger 
på medborgares rapporter till 
Artportalen. I Skogsstyrelsens 
rapport om skogliga konsekvens-
analyser (SKA 15) beskrevs ett 
scenario där 16 procent av den 
produktiva skogsmarksarealen 
undantas från virkesproduktion de 

kommande 100 åren. Modellerna 
förutspår att detta kommer att 
leda till en framtida ökning av 
ullticka i skog som undantas från 
produktion och en stabil eller 
minskande förekomst i produk-
tionsskog (figur 3). Samma slutsats 
drogs baserat på en modell som 
bygger på systematiskt insamlade 
forskningsdata. Nu används  
SLU:s Heurekasystem och SMHI:s 
klimatsimuleringar för att under-
söka hur kombinationen av 
skogsbruks- och klimatscenarier 
kan komma att påverka olika arter 
framåt i tiden.

MODELLER SOM STÖD FÖR  
YTTERLIGARE DATAINSAMLING 
OCH FÖRBÄTTRING AV KARTORNA
Det går att förbättra kartorna 
genom att optimera insamlandet 
av fältdata. Vid utlägget av nya 
fältprovytor kan man exempelvis 
använda renlavskartan för att 
balansera urvalet av fältytor så  
att man i en större utsträckning  
får med ytor med riktigt mycket 
renlav. Modellerna fungerar här 
helt enkelt som en typ av hjälpva-
riabel när nya fältytor väljs ut. Det 
är en process som upprepas där 
modellen över renlavstäckningen 

Grå renlav (Cladonia rangiferina).
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FAKTA:  

Miljöövervakningsprogram
Det finns idag ett antal miljööver-
vakningsprogram som samlar in data 
kring naturtyper, vegetationsföränd-
ringar, förutsättningar för biologisk 
mångfald och faktisk biologisk 
mångfald. De baseras på en slump-
mässig design där provytorna ligger  
i kluster, som i Riksskogstaxeringen 
(RT), Nationell Inventering av Land-
skapet i Sverige (NILS) och Terrester 
habitatuppföljning (THUF). En fördel 
med övervakningsprogrammen är att 
urvalet i grunden är slumpmässigt. 
Vilket gör att det går att få säkra 
skattningar av hur mycket det finns 
av relativt vanliga fenomen som exem-
pelvis renlav. Övervakningsprogrammen 
är långsiktiga, vilket gör att det går 
att följa förändringar över tid. 
www.slu.se/riksskogstaxeringen
www.slu.se/nils
www.slu.se/thuf

LÄSTIPS:
Claesson, S., Duvemo, K., Lundström,  
A. & Wikberg, P.E. 2015. Skogliga  
konsekvensanalyser 2015 – SKA 15. 
Skogs styrelsen, Report 10.

Eriksson, A., Snäll, T. & Harrison,  
P.J. 2015. Analys av miljöförhållanden  
– SKA 15. Skogsstyrelsen, Rapport 11.

Mair, L., Harrison, P.J., Jönsson, M.,  
Löbel, S., Nordén, J., Siitonen, J.,  
Lämås, T., Lundström, A. & Snäll, T. 

2017. Evaluating citizen science data  
for forecasting species responses to  
national forest management.  
Ecology and Evolution 7: 368–378

Svensson, J., Mikusin’ski, G., Esselin,  
A., Adler, S., Blicharska, M., Hedblom, 
M., Hedenås, H., Sandström,  
P., Sandström, S. & Wardle, D. 2017. 
Nationell miljöövervakning och utvärde-
ring av ekosystemtjänster i fjäll och skog.  
Rapport 6754, Naturvårdsverket.

förbättras varje år baserat på förra 
årets fältdata i en så kallad iterativ 
process (figur 4). Det möjliggör ett 
effektivare och flexiblare utlägg av 
stickprovet, som exempelvis kan 
inriktas mot lavmarker med riktigt 
hög lavtäckning, vilka har stort 
värde som vinterbete för renarna. 

Kartorna över rödlistade arter, 
såsom ullticka kan förbättras på 
motsvarande sätt. Man utgår från 
medborgardata, men kompletterar 
successivt med en mer systematisk 
insamling som sker via stickprov. 

Vinsten är att man kan hitta nya 
förekomster, men även räkna ut 
hur mycket ullticka det finns i 
landskapet, förutsatt att man även 
registrerar att man inte har hittat 
arten på en utslumpad lokal. 

Kontakt:
Henrik Hedenås  
Institutionen för skoglig  
resurshushållning,  
Sveriges lantbruksuniversitet
henrik.hedenas@slu.se

Tord Snäll  
Artdatabanken,  
Sveriges lantbruksuniversitet
tord.snall@slu.se

Ullticka är en rödlistad vedsvamp som växer tilltryckt på lågor 
av gamla granar. Den orsakar vitröta som bryter ned veden.
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Historiska kartor visar vägen
Genom en historisk analys av kulturlandskapets miljöer kan vi bättre förstå möjligheterna  
för dagens arter att kunna klara sig i framtida landskap. Historiska kartor visar att dagens 
artrikedom är ett resultat av historien, av ett områdes kontinuitet och storlek. Hur länge 
användes området som betesmark och hur stor var den för 70 – 100 år sedan?  
Denna kunskap är värdefull vid övervakning och skydd av natur.

Sara Cousins, Stockholms universitet

den höga biologiska mångfald 
som finns i dagens kulturlandskap 
är till stor del ett resultat av 
mång hundraårig markanvändning. 
Naturbetesmarker tillhör de 
artrikaste växtsamhällena på 
jorden med ibland 30–40 olika 
växtarter på en kvadratmeter.  
I det moderna jordbruks- och 
skogslandskapet är naturbetes-
marker ovanliga, små och isole-
rade från varandra. Andra artrika 
livsmiljöer (habitat) som åkerholmar, 

lövdungar och skogsbryn håller 
successivt på att växa igen och 
betesdjuren flyttas inte runt, vilket 
begränsar många växters möjlighet 
till spridning.

STÖRRE HABITAT, STÖRRE  
ARTRIKEDOM
En ekologisk grundprincip är att 
det finns ett förhållande mellan 
habitatets storlek och hur många 
olika arter det rymmer. När ytan 
minskar, minskar också antalet 

arter. Det är dock svårt att 
analysera hur växter reagerar på 
negativa miljöförändringar då 
många arter kan bli gamla och 
klara sig ändå, såvida inte platsen 
förstörs helt. Växter tar helt enkelt 
tid på sig för att dö. Många studier 
av artrikedom i gräsmarker, 
småbiotoper och lövskogar har 
visat på ett samband, inte med 
habitatets storlek idag, utan hur 
stort det var för flera årtionden 
sedan. Historiska kartor har hjälpt 

FOTO: SARA COUSINS
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oss att förstå att dagens artrike-
dom är ett resultat av ett historiskt 
arv i form av habitatets utbredning 
för 70–100 år sedan. Det kan 
beskrivas som en slags utdöende-
skuld som innebär att artrike-
domen minskar så småningom  
i framtiden eftersom habitatet 
minskat historiskt.

BRA BAS FÖR ÖVERVAKNING
För att bedriva en god miljööver-
vakning av gräsmarker, skogar och 
våtmarker måste vi förstå deras 

historiska utbredning. Det behövs 
en baslinje för hur landskapet  
såg ut för cirka 70 år sedan för  
att förstå de förändringar som  
sker idag.

Sverige har ett unikt historiskt 
kartmaterial och kan därmed 
använda historiska kartor i 
miljöövervakningen. De äldsta 
kartorna från 1600- och 1700- talet 
omfattar relativt små områden 
men de kan vara mycket detalje-
rade. De är lämpliga för att 
analysera hur gräsmarker och 

småbiotoper förändrats inom 
inägomarken runt en by eller gård. 
Häradskartan (en ekonomisk karta 
som visar åker och slåtteräng) från 
slutet eller början av 1900-talet 
täcker större områden men är mer 
övergripande för vissa områden. 
Åker och äng är exempelvis 
noggrant utmärkta medan olika 
skogstyper och former av betes-
marker inte går att tolka med 
samma precision. Från 1950-talet 
finns den för Sverige heltäckande 
ekonomiska kartan, vilket också 

FIGUR 1. Schematisk modell av utdöendeskuld.  
Linjerna representerar andel kvar varande habitat 
jämfört med utgångsläget kring år 1800. I habitat 
som följer de heldragna linjerna kan en så kallad  
utdöendeskuld påträffas, dvs. vid en växtinventering 
kan artantalet fortfarande vara högt i förhållande till 
habitatets storlek. Det beror på att habitatet minskat 
ganska nyligen (mindre än 70 år sedan) eller att  
det fortfarande finns mer än 30 procent av den ur-
sprungliga livsmiljön kvar. I habitat som följer de 
streckade linjerna finns det idag mindre än 10 procent 
av den ursprungliga livsmiljön kvar. Vid en artinven-
tering i dessa fall kan vi förvänta oss att artantalet  
är balanserat i förhållande till storlek och man kan 
säga att utdöendeskulden är ”betald”.  
Figuren baseras på data i Cousins 2006.
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Kunskapen om hur betesområden såg ut  
för 100 år sedan är värdefull för dagens  
planering av skyddad natur.

Utdöendeskuld i gräsmarker
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FIGUR 2. Skifteskarta från 1783, häradskarta från 1901, 
ekonomisk karta från 1954 och en satellitscen från 2015 
över samma område (Ängsstugan, Södermanland) visar på 
de förändringar som skett över tid. Under 1800-talet odlades 
mycket av ängsmarken upp till åker. Mellan 1900 och 
1950 tätnar skogen och små åkrar beskogas. Dagens bild 
visar på andra generationens barrskog och igenplantering 
av de stora åkrarna. 

är den tid då landskapet mer börjar likna 
det jord- och skogsbrukslandskap vi har 
idag. Kartan är baserad på flygbilder 
från 1940- och 50-talet. Genom att 
överföra kartor och flygbilder från olika 
tidpunkter till en digital miljö i ett 
geografiskt informationssystem, GIS, 
kan vi analysera hur markanvändningen 
förändrats.

FÖRDELEN MED EN STOR SKULD
En historisk analys av viktiga habitats 
utbredning, till exempel gräsmark, 
lövskog och våtmark, kan öka förståel-
sen för hur olika arter kan leva vidare i 
ett framtida landskap. Fördelen då det 
finns en utdöendeskuld i ett landskap 
eller i ett habitat är att artantalet 
fortfarande är högt. Många för habitatet 
typiska arter finns fortfarande kvar och 
då finns också en stor potential att sätta 
in restaureringsåtgärder.

Text & kontakt:
Sara Cousins, Stockholms universitet
sara.cousins@natgeo.su.se

Satellitscen från 2015 

LÄSTIPS:
Cousins S.A.O. 2006. Plant species richness in 
midfield islets and road verges – The effect of 
landscape fragmentation. Biological Conservation. 
127: 500–509.)
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FAKTA: Naturbetesmarker
Gräsmarker som inte har konstgödslats eller 
plöjts och som hävdats med bete eller slåtter 
under många hundra år har en hög artrikedom. 
Små restbiotoper av de tidigare gräsmarkerna 
som skogsbryn, dungar med lövträd, vägkanter 
och åkerholmar kan också ha en hög artrikedom 
av växter. Här kan många typiska gräsmarks-
arter leva kvar under lång tid efter det att betet 
eller slåttern upphört. Den höga mångfalden gäller 
inte bara växter utan också insekter, svampar, 
fåglar och andra organismer. Nyare gräsmarker, 
som till exempel betad före detta åker eller 
gräsmarker som konstgödslats, innehåller bara 
en bråkdel av den artrikedom som finns i de  
äldre ogödslade gräsmarkerna.

mailto:sara.cousins%40natgeo.su.se?subject=
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Lag mot invasiva främmande arter
Invasiva främmande arter är ett av de främsta globala hoten mot biologisk mångfald.  
Nu gäller en EU-förordning i Sverige som syftar till att begränsa eller hindra introduktion  
och spridning av dessa arter. 

Johan Näslund, Naturvårdsverket

den nya eu-förordningen 
omfattar invasiva arter som är 
främmande inom EU. Förordningen 
omfattar både arter som redan 
finns inom EU och arter som ännu 
inte etablerat sig, men som bedöms 
ha stor risk att bli invasiva i 
framtiden. Syftet är att effektivt 
förebygga, minimera och mildra 
negativa effekter av främmande 
arter för biologisk mångfald och 
olika ekosystemtjänster. Arbetet 
innebär att man reglerar bland 
annat ägande, handel och import 
av de invasiva främmande arterna 

av särskild betydelse inom EU. 
Alla EU-länder är skyldiga att 
vidta effektiva åtgärder för att 
hindra att arterna introduceras 
och sprids, samt att övervaka och 
rapportera deras förekomst och 
utbredning. 

49 ARTER PÅ LISTAN
I dagsläget finns 49 arter på listan 
med invasiva främmande arter av 
särskild betydelse inom EU och 
arbete pågår kontinuerligt med att 
justera antalet utifrån aktuell 
kunskap. Av de 49 arterna finns 

tio arter som förekommer i svensk 
natur i mer än något enstaka 
exemplar. Dessa är gul skunkkalla 
(Lysichiton americanus), jätteloka 
(Heracleum mantegazzianum), 
jättebalsamin (Impatiens glandu
lifera), signalkräfta (Pacifastacus 
leniusculus), sidenört (Asclepias 
syriaca), smal vattenpest (Elodea 
nuttallii), tromsöloka (Heravleum 
persicum), ullhandskrabba 
(Eriocheir sinensis) och bisam 
(Ondatra zibethicus). 

Ullhandskrabban kommer till 
Sverige som larver eller individer  

FOTO: DAVID KNOTT, CC-2.0 LICENS

Gul skunkkalla (Lysichiton americanus) 
är en art som kan bilda täta bestånd i våt-
marker och därmed effektivt konkurrera 
ut andra arter. 

50 0 50 100 km

1 eller endast förekomst

2 - 10 

 10 - 100 

>100 

Antal noterade plantor

FIGUR 1. Bekräftade förekomster av gul 
skunkkalla i Sverige. Källa: Artportalen. 
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i fartygens barlastvatten, men  
de reproducerar sig ännu inte här. 
Övriga nio arter är etablerade  
i landet. 

ÅTGÄRDER FÖR ATT  
BEGRÄNSA INVASIVA ARTER
Signalkräftan har exempelvis  
en stor spridning i Sverige och 
omfattas därför inte av kravet på 
utrotning eftersom det inte är en 
kostnadseffektiv åtgärd. Åtgär-
derna ska enligt kraven i förord-
ningen presenteras i särskilda 
hanteringsprogram i februari 2018. 
Åtgärderna ska vara anpassade  
för att förhindra introduktion och 
minimera spridning i respektive land.

Kraven på övervakning är 
omfattande och gäller för samtliga 
arter. Förutsättningarna för att 
övervaka skunkkalla, tromsöloka, 
signalkräfta och ullhandskrabba  
i Sverige varierar. Därför utförs 
övervakningen, beroende på art, 

genom en kombination av riktad 
undersökning, samordning med 
befintlig miljöövervakning samt 
frivilliga insatser. Exempelvis  
hade Artdatabanken under 2016 
ett uppdrag från Naturvårdsverket 
att både inventera och säkerställa 
allmänhetens rapporter av gul 
skunkkalla. 

Tack vare detta har vi nu en 
relativt god bild över artens 
aktuella förekomst och utbredning 
i landet. I dagsläget lagras data i 
www.artportalen.se, där allmänhet 
och tjänstemän på myndigheter 
uppmanas att lämna rapporter om 
nya fynd av invasiva arter, helst 
tillsammans med ett fotografi för 
att förbättra dokumentationen  
och kvalitetssäkra fynden med 
hjälp av experter. Detta gäller även 
invasiva främmande arter som inte 
omfattas av EU:s förteckning men 
som riskerar att påverka svensk 
biologisk mångfald redan nu och  
i framtiden.

Text & kontakt: 
Johan Näslund, Naturvårdsverket
johan.naslund@naturvardsverket.se

FAKTA: EU:s förordningar  
om invasiva arter
EU:s förordning om förebyggande 
och hantering av introduktion och 
spridning av invasiva främmande arter 
(1143/2014) och dess genomförande-
förordning (2016/1141) trädde i 
kraft den 1 januari 2015 respektive 
den 3 aug 2016. EU:s förordningar 
tillämpas direkt som lag i Sverige 
och kompletterande nationella lagar 
är planerade att beslutas under 
2017 för att fastställa bland annat 
ansvar, skyldigheter och straff för de 
som bryter mot denna lag. 

Ullhandskrabba (Eriocheir sinensis)
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Tromsöloka (Heracleum persicum)
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Signalkräfta (Pacifastacus leniusculus)
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Sidenört (Asclepias syriaca)
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Bisam (Ondatra zibethicus)

FO
TO

: S
VE

N
 H

A
LLIN

G
 / JO

H
N

É
R

LÄSTIPS:
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar- -
miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-ar-
ter/Invasiva-frammande-arter/

NÅGRA ÖVRIGA INVASIVA 
ARTER I SVERIGE

• Parkslide,  
(Fallopia japonica) 

• Silverruda,  
(Carassius gibelio) 

• Sjögull,  
(Nymphoides peltata)

• Sydfyrling/vattenkrassula, 
(Crassula helmsii) 

• Vattenpest,  
(Elodea canadensis) 

• Vresros,  
(Rosa rugosa)

• Lupin  
(Lupinus perennis)

• Spansk skogssnigel/ 
mördarsnigel  
(Arion vulgaris)

mailto:johan.naslund%40naturvardsverket.se?subject=
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/
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Fenologiväktare och andra medborgarforskare 
bidrar till miljöövervakningen
Medborgarforskning blir allt vanligare inom miljöövervakningen. Tre exempel är Naturens 
kalender, Svensk Dagfjärilsövervakning och Svensk Fågeltaxering, som alla är beroende av 
medborgarforskarnas systematiskt inrapporterade observationer och ligger till grund för 
miljömålsindikatorer.

Maria Larsson, Naturvårdsverket

marianne schärström är 
fenologiväktare i Sundsvall sedan 
fyra–fem år tillbaka. Fenologi är 
läran om årligt återkommande 
händelser i naturen och att vara 
fenologiväktare innebär att 
systematiskt göra observationer  
av till exempel utvalda växtarters 
lövsprickning, blomning, frukt-

mognad och höstlöv. Marianne 
Schärström följer särskilda 
instruktioner för sina observationer, 
som sedan rapporteras in till 
Växtkalendern, som är en del av 
Naturens kalender tillsammans med 
Bikalendern och Fågelkalendern. 
– Jag har hund, så jag ska i alla  
fall ut. Nu går jag mina bestämda 
rundor två gånger i veckan och 
stämmer av hur långt mina träd 
och blommor har kommit. När 
lövsprickning och blomning börjar 
rapporterar jag det och skickar in 
bilder, säger Marianne Schärström.

Genom alla frivilliga fenologi-
väktare kan förändringar i naturen 
följas regionalt, förändringar som  
i första hand kan härledas till ett 
allt varmare klimat. 

 
FRIVILLIG FORSKNING
Naturens kalender drivs av 
Svenska fenologinätverket, som 
består av flera universitet, myndig-
heter och föreningar och har SLU 
som huvudman. 

– Vi har tre kategorier av 
rapportörer, ett antal professio-

nella som gör det på sin arbets-
plats, ungefär 300 fenologiväktare 
och ett stort antal spontana 
observatörer, säger Kjell Bolmgren, 
samordnare för Svenska fenologi-
nätverket. – Vi driver också 
kampanjer som Vårkollen, då vi 
under tre dagar tar emot observa-
tioner om hur långt sex växter  
har kommit, och Höstförsöket  
där vi samarbetar med tusentals 
skolelever. 

De frivilliga rapportörerna 
kallas medborgarforskare. En 
definition på medborgarforskning 
är samarbetet mellan forskare och 
frivilliga för att svara på veten-
skapliga frågor. Frivilliga kan 
involveras på många sätt i projekt 
med medborgarforskning inklusive 
utformning av projekt och förslag 
till hypoteser, insamling, sortering 
och analys av data samt kommuni-
kation av resultat. Ibland kommer 
initiativet till ett medborgarforsk-
ningsprojekt från de frivilliga 
själva. Medborgarforskare är alltid 
komplement till forskarna. De kan 
inte ersätta forskarna.

Marianne Schärström är fenologiväktare i 
Sundsvall och rapporterar till Växtkalendern, 
som är en del i Naturkalendern. 

FOTO: KERSTIN STICKLER
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GRUND FÖR MILJÖMÅLSINDIKATOR
Sedan 2015 ligger fenologinät-
verkets observationer till grund  
för en av indikatorerna till miljö-
kvalitetsmålet Begränsad klimat-
påverkan. Indikatorn heter Växternas 
växtsäsong och mäter tiden mellan 
lövsprickning och när träden får 
höstfärger. Referensvärdet är 
hämtat från perioden 1873–1951 
och bygger på mer än 345 000 
observationer på 700 platser i 
Sverige. Det är ett tidigt exempel 
på medborgarforskning.

VILL KOORDINERA  
MEDBORGARFORSKNING
Amatörforskare har alltid funnits  
i någon omfattning men de senaste 
två decennierna har medborgar-
forskningen fått ett rejält uppsving, 
inte minst för att teknik som internet, 
webben och smarta telefoner gör 
det möjligt att samla, lagra och 
vidarebefordra information på  
ett helt annat sätt än tidigare. 

Den ideella föreningen  
Vetenskap & Allmänhet, där 
bland annat Naturvårdsverket  

är medlem, arbetar för att öka 
samverkan mellan forskare och det 
omgivande samhället. Exempelvis 
försöker man bygga en plattform 
för medborgarforskning i Sverige 
tillsammans med bland andra  
Kjell Bolmgren och forskarna  
Dick Kasperowski och Christopher 
Kullenberg vid Göteborgs univer-
sitet. De två sistnämna har 
tillsammans med Åsa Mäkitalo, 
även hon från Göteborgs universitet, 
skrivit ett diskussionsunderlag  
om medborgarforskning, där de 
beskriver tre huvudformer av 
medborgarforskning och hur  
den kan användas: 

• som forskningsmetod. 

• för att öka förståelsen för 
beslutsfattande grundat på 
vetenskaplig kunskap.

• för att öka samhällsengage-
manget kring en viss fråga.

KVALITETSSÄKRING VIKTIG
Medborgarforskning kompletterar 
forskningen bland annat genom  
att förse forskarna med en stor 

mängd data från många håll. 
Dessa data måste kvalitetssäkras. 
Medborgarforskarna behöver 
instruktioner och träning och det 
de levererar ska vara likvärdigt. 
Kjell Bolmgren menar att det är 
lätt att hitta enstaka fel, exempel-
vis om någon misstar videkissar 
för sälgens blommor och därigenom 
tidigarelägger blomningen en 
månad. Däremot är det svårt att 
upptäcka om en större andel av 
deltagarna rapporterar samma 
systematiska fel.

Inom Växtkalendern verkar 
Kjell Bolmgren för att det ska 
finnas minst en aktiv fenologi-
väktare i varje kommun. Det 
betyder att han helst behöver  
ha tillgång till dubbelt så många  
(600) för att vara säker på att 
någon alltid rapporterar.

REKRYTERING EN  
KÄRNVERKSAMHET
– Min erfarenhet så här långt är 
att rekrytering är en kärnverk-
samhet för medborgarforskning. 
Kvaliteten är beroende av att vi 
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Hasselns hon- och hanblommor. Aspens blomning.
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kan upprätthålla ett nätverk av 
aktiva deltagare. Det måste vara 
frivilligt både att börja och att sluta, 
men jag försöker alltid motivera 
rapportörerna att fortsätta. De ser 
att jag är frekvent i min återkoppling. 
Var annan eller var tredje vecka 
skickar jag ett textbaserat mejl där 
jag tar upp två – tre aktuella frågor, 
berättar Kjell Bolmgren.

Han var tidig med att använda 
sociala medier och startade en 
grupp på Facebook 2009 med 
namnet blommar.nu, som efter 
något år hade tusen medlemmar 
och i januari 2017 drygt 3 700 
medlemmar. Blommar.nu var  
från början också namnet på 
webb platsen naturenskalender.se.

Vår- och hösttecken är ett 
tacksamt ämne att nå ut med i 
media, vilket också är en rekryte-
ringsbas för nya väktare.

Marianne Schärström i Sundsvall 
hörde Kjell Bolmgren på radio, 
tyckte att det lät intressant och 
började skicka in bilder till 
Facebook-gruppen. Efter ett tag 
ringde Kjell Bolmgren och erbjöd 
henne att bli fenologi väktare.

– Engagemanget växer och det 
är så roligt, så jag ryser när jag tänker 
på att det är dags att rapportera, 
säger Marianne Schärström.

RÄKNA FJÄRILAR OCH FÅGLAR
Biologiska institutionen på Lunds 
universitet koordinerar två 
nationella miljöövervaknings-
program på uppdrag av  
Naturvårdsverket, Svensk Dag-
fjärilsövervakning och Svensk 
Fågeltaxering. Båda är beroende  
av medborgarforskare.

Svensk Dagfjärilsövervakning 
har pågått sedan 2010 och är ett 

Tusentals fjärilar  
och fåglar räknade
FJÄRILAR: År 2015 räknade 295 
inven terare, alltifrån förskoleklasser 
till äldre fjärilsentusiaster, fjärilar 
längs minst 222 slingor och 265 
punktlokaler.* De räknade samman-
lagt 75 364 fjärilar av 97 fjärilsarter 
vid räkningen som pågick från april 
till september.

FÅGLAR: Vintern 2015/2016 räknade 
225 personer 156 000 fåglar av 139 
arter på 281 rutter.** Sommaren 
2016 räknade 149 personer 85 000 
fåglar av 204 arter på 249 punktrutter 
och 234 personer 138 000 fåglar av 
220 arter på 493 standardrutter.

* Räkning görs längs 0,5–3 km långa slingor 
eller vid punktlokaler med 25 meters radie.

** Fåglarna räknas längs både så kallade 
standardrutter, som är jämnt fördelade över 
landet, och punktrutter, i områden med 
mycket fågel som inventeraren själv valt.  
I siffrorna ingår inte de särskilda 
inventeringarna av sjöfågel och nattaktiva 
fåglar. Räkningen längs punktrutter har  
pågått sedan 1975 och längs standardrutter 
sedan mitten av 1990-talet.

Kungsfågeln är Sveriges minsta fågel och har ökat i antal de två senaste åren efter  
att ha minskat under tioårsperioden dessförinnan. Rödlistan klassar den som sårbar.

FOTO: ÅKE LINDSTRÖM
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samarbete med Sveriges Entomologiska Förening, 
Naturvårdsverket, Lunds universitet, Sveriges 
lantbruks universitet och Läns styrelserna. 
Verksam heten är helt beroende av att frivilliga 
runt om i Sverige räknar fjärilar med en 
gemensam, systematisk metodik. 

Svensk Fågeltaxering räknar fåglar vinter, 
vår och sommar enligt strikt standardiserade 
metoder i samarbete med Lunds universitet, 
Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Sveriges 
Ornitologiska Förening och European  
Bird Census Council. Räkningen har pågått 
sedan 1975. 

Luktgräsfjäril är Sveriges vanligaste dagfjäril.
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Kjell Bolmgren visar blommande vitsippor, 
som är en av de växter vars blomning följs i 
Växtkalendern. 
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Iakttagelser inom växt- och djurriket på Gödebergs gård i Almesåkra socken 
år 1882 är ett tidigt exempel på medborgarforskning.

Lars Sund skådar ofta fågel i trakterna av Uppsala.  
Den här gången fick han kryssa kungsfågel på årslistan. 
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LÄSTIPS:

Citizen Science at Universities: 
Trends, Guidelines and Recommenda-
tions, Advice Paper No. 20 – October 
2016, League of European Research 
Universities (LERU)

Kasperowski, D., Kullenberg, C., & 
Mäkitalo, Å. 2016. Embedding Citizen 
Science in Research: Forms of enga-
gement, scientific output and values for 
science, policy and society, Göteborgs 
universitet.

West, S. & Pateman, R. 2016.  
Recruiting and Retaining Participants 
in Citizen Science: What Can Be Lear-
ned from the Volunteering Literature? 
https://theoryandpractice.citizensci-
enceassociation.org/articles/10.5334/
cstp.8/.

Skog & Mark, 2011. Nationell över-
vakning av dagfjärilar slår igenom.

http://artportalen.se
http://artdatabanken.se
http://www.dagfjarilar.lu
http://www.fageltaxering.lu.se
http://www.naturenskalender.se
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FIGUR 1. Antal dagfjärilsfjärilsövervakare och antalet observerade fjärilar 
ökar över tid. 2015 räknade 295 fjärilsövervakare till 75 364 fjärilar.

FIGUR 2. Antalet rapporter per år till Naturkalendern (Växtkalendern,  
Bikalendern och Fågelkalendern) har ökat från 4357 år 2008 till 22 033  
år 2016. Fenologiväktarna kom igång 2011 och var då 160 för att 2016 ha 
kommit upp till 295. Vårvintern 2016 genomfördes en rekryteringsinsats 
och Bikalendern tog fart.

FIGUR 3. Antalet inventerare och antalet inventeringstillfällen i 
Svensk fågeltaxering har ökat, framför allt efter införandet av de 
så kallade standardrutterna i mitten av 1990-talet. 

RAPPORTERA TILL ARTPORTALEN
ArtDatabanken vid SLU driver 
bland annat Artportalen, en 
webbplats för den som vill söka 
efter och rapportera fynd av djur, 
växter och svampar i Sverige.  
Lars Sund är en hängiven fågel-
skådare, som rapporterar sina 
fågelfynd till Arportalen:

– Det känns bra att bidra till 
övervakning av fåglar och samtidigt 
kunna föra statistik över mina egna 
observationer, säger Lars Sund.

De kampanjer som är knutna 
till Artportalen handlar mest om 
faunaväkteri, som är en ideell 
övervakning av hotade djur, till 
exempel igelkottar och buskmus. 
Det finns även ett floraväkteri, 
som är motsvarande för hotade 
växter. Artportalen finansieras av 
Naturvårdsverket.

Text & kontakt: 
Maria Larsson, Naturvårdsverket
maria.larsson@naturvardsverket.se

an
ta

l f
jä

ri
la

r
an

ta
l r

ap
po

rt
er

an
ta

l i
nv

en
te

ri
ng

st
ill

fä
lle

n

an
ta

l f
jä

ri
ls

öv
er

va
ka

re
an

ta
l f

en
ol

og
iv

äk
ta

re
an

ta
l i

nv
en

te
ra

re

https://theoryandpractice.citizenscienceassociation.org/articles/10.5334/cstp.8/
https://theoryandpractice.citizenscienceassociation.org/articles/10.5334/cstp.8/
https://theoryandpractice.citizenscienceassociation.org/articles/10.5334/cstp.8/
http://artportalen.se
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http://www.dagfjarilar.lu.se
http://www.fageltaxering.lu.se
http://www.naturenskalender.se
mailto:maria.larsson%40naturvardsverket.se?subject=
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Engagemang räddar väddnätfjärilen
Det känns privilegierat att en solvarm försommarkväll vandra bland blommorna på  
slåtterängen vid Lönnbromossen i Ramnäs och se väddnätfjärilarna segla över ängen.  
Det är en upplevelse som många får åka långt för att få ta del av, Ramnäsbor kan göra  
det under en kvällspromenad eller cykeltur från hemmet. En aktiv naturklubb på orten  
har möjliggjort att fjärilarna finns kvar och även ökar.

Sören Larsson, Ramnäs-Virsbo Naturklubb, Västmanland

väddnätfjärilen är en säregen 
fjäril, på håll ser den inte speciellt 
märkvärdig ut, mest gulbrun med 
förhållandevis långa vingar. Efter 
varje vingslag seglar den fram 
bland ormbunkar och andra 
halvmeterhöga växter. När den 

sätter sig och solar med utspända 
vingar går det att komma den 
ganska nära och då också kunna 
se de mörka nätteckningarna på 
vingarna. Väddnätfjärilen är en 
dagfjäril och fanns tidigare i stora 
delar av Sverige, men idag är den 

ovanlig och med på den så kallade 
rödlistan. Fjärilen är helt beroende 
av ängsvädden, en växt som är 
ganska konkurrenssvag. Den  
trivs i soluppvärmda marker, där 
fuktigheten bevaras och höga gräs 
och örter hålls nere.

FOTO: SÖREN LARSSON

Väddnätfjäril
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NY SLÅTTERMETOD  
GYNNAR FJÄRILAR 
I Ramnäs, norr om Västerås, finns 
ännu många områden kvar med 
ängsvädd och förhållandevis 
många lokaler där det fortfarande 
flyger väddnätfjärilar. Flera lokaler 
håller på att växa igen men med 
aktiva åtgärder går det att bromsa 
igenväxningen och att få igång 
slåtter eller selektivt bete på ett 
sådant sätt att ängsvädden gynnas.

Ramnäs-Virsbo Naturklubbs 
ängsslåtterprojekt startade 1990 
och var då riktat mot orkidéer. 

När väddnätfjärilen togs upp på 
rödlistan (2000) fokuserades också 
slåttern på att gynna även fjärilar. 
Med värdefullt stöd och ett litet 
ekonomiskt bidrag från Länssty-
relsen fortsatte arbetet. Det tog 
några år innan vi hittade en metod 
som fungerade. Numera genom-
förs en senarelagd slåtter i skiftet 
augusti/september. Innan slåttern 
inventeras förekomsten av larvbon 
av väddnätfjäril på plantor av 
ängsvädd och dessa markeras med 
färgade pinnar. Vid slåtterarbetet 
blir det då lättare att se de utmärk-

ta väddplantorna och man kan 
undvika dem med lien. 

FJÄRILARNA HAR ÖKAT I ANTAL
Inom Surahammars kommun 
följer Naturklubben väddnät-
fjärilens utveckling sedan några  
år tillbaka. Alla kända lokaler 
inventeras årligen. År 2016 fanns 
det väddnätfjärilar vid 11 lokaler 
och totalt 605 larvbon. Lönnbro-
mossen är ett kärnområde för 
väddnätfjärilen i trakten och vid 
den senaste räkningen av larvbon 
hösten 2016 har antalet ökat.  
Vi hittade då 162 larvbon och  
det känns som en bra betalning  
för jobbet som vi gör. 

SKAPA FEST!
Naturklubben har skapat en 
festkänsla kring det årliga slåtter-
gillet vid Lönnbromossen och det 
är numera en självklar och upp-
skattad aktivitet i föreningen. Som 
sig bör är det inte bara jobb utan 
klubben bjuder på niokaffe med 

FOTO: SÖREN LARSSON
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FAKTA: Väddnätfjärilen 
Fjärilshonan lägger sina ägg på ängsväddens blad i juni och juli. När larverna kläckts 
börjar de spinna en spindelvävsliknande väv kring sig. Antalet larver i varje bo varierar 
stort från några enstaka individer till i de flesta fall flera tiotal. Boet fungerar som 
skydd mot predatorer och reglerar även mikroklimatet. I augusti och september är 
larvbona ganska stora och lätta att se och är vid den tidpunkten lämpliga att räkna. 
Under hösten vandrar larvkolonierna ofta till nya plantor. Vintervilan tillbringar de  
under ängsväddens blad och annan förna. När vårsolen börjar värma blir det åter liv  
i larvkolonierna. De flesta larverna fortsätter då att äta ängsväddblad och omvandlar 
sig till flygande fjärilar (imagon) redan under juni månad. Ett mindre antal larver tar 
det lugnare och översomrar som larv för att bli fjäril under sitt andra år.

Väddnätfjärilen kräver en väl avpassad hävd. Väddnätfjärilen lägger sina ägg på undersidan 
av ängsväddens blad.
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Tips för naturvårdsarbete och 
miljöövervakning av fjärilar
En förening är en bra bas för enga-
gemang, och i vad ligger i så fall  
föreningens intresse, växter, djur, 
artgrupper eller en specifik art?  
Det egna intresset är väldigt viktigt 
för ett långsiktigt engagemang.
Finns det några ovanliga rödlistade 
arter i trakten – kontakta personen 
som ansvarar för åtgärdsprogram  
för rödlistade arter på länsstyrelsen.
Stöttning på vägen är viktigt –  
samarbeta gärna med länsstyrelsen  
eller kommunen, att kunna diskutera 
skötsel och senaste forskningsrön 
och/eller få ett ekonomiskt bidrag är 
välkommet.
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FOTO: SÖREN LARSSON

hembakad squashkaka och senare 
slåtterlunch, ibland blandas det 
kulinariska med fiolmusik och 
poesi. Vi har kul tack vare väddnät-
fjärilen!

STÖD OCH SAMARBETE VIKTIGT
Naturklubben har ett mycket bra 
och utvecklande samarbete med 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, 

som har ett speciellt åtgärdspro-
gram för väddnätfjäril. Metoden 
med inventering och uppmärkning 
av larvbon samt senarelagd slåtter 
har också inletts vid ytterligare 
lokaler. Det verkar som att arten 
kan bevaras på de lokaler där 
åtgärder sätts in, men frågan 
återstår hur fjärilarna ska sprida 
sig och återkolonisera gamla 

kända lokaler. Det är en av 
fortsättningarna i det spännande 
arbetet för fjärilarna, ett arbete 
som också representerar en 
betydelsefull medborgarbaserad 
form av miljöövervakning. 

Text & kontakt: 
Sören Larsson
soren20@telia.com

När väddnätfjärilens larver kläcks börjar de spinna en spindelvävsliknande bo omkring sig där fler larver lever tillsammans.

mailto:soren20%40telia.com?subject=
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Utmaningar i arbetet med  
indikatorer för miljömålen
År 2018 är det tjugo år sedan regeringen la fram förslag till de miljömål som fortfarande  
är ryggraden i den svenska miljöpolitiken. Under årens lopp har systemet justerats, delmål 
har uppnåtts eller försvunnit och etappmål och preciseringar har tillkommit. Inte minst har 
miljökvalitetsmålen följts upp, både årligen och lite mer fördjupat vart fjärde år. Detta hade 
inte varit möjligt utan kunskaper från miljöövervakningen. 

Mark Marissink & Ola Inghe, Naturvårdsverket

miljömålssystemet består 
numera av 16 miljökvalitetsmål, 
ett generationsmål och i dagsläget 
24 etappmål. Miljökvalitetsmålen 
specificeras i preciseringar om 
önskvärda tillstånd i miljö, 
antagna av riksdagen. Antalet 
preciseringar är olika för olika mål 
– allt från två stycken vardera för 
Begränsad klimatpåverkan och 
Skyddande ozonskikt till tolv för 
Ett rikt odlingslandskap. Genera-
tionsmålet omfattar sju strecksatser 
som uttycker önskvärda system- 
och samhällstillstånd, och är 
avsedda att fokusera miljöpolitiken 
på medellång sikt. Etappmålen, 
som är indelade i fem områden, 

varav biologisk mångfald är det 
som är av mest intresse i denna 
rapport, ska ange steg på vägen  
för miljöpolitiken.

Miljömålen har sedan länge 
följts upp med indikatorer enligt 
den i Europa mycket använda 
DPSIR-modellen, en modell som 
beskriver samspelet mellan sam-
hället och miljön (se också figur):

• Driving forces (drivkrafter 
bakom ett miljöproblem)

• Pressures (påverkan som 
orsakar problemet)

• States (tillstånd i en miljö,  
på grund av påverkan)

• Impacts (effekter av problemet)

• Responses (åtgärder som kan 
vidtas för att minska eller rätta 
till problemet)

I mera vardagligt tal brukar  
såväl S- som I-indikatorer  
kallas för tillståndsindikatorer, 
och D- och P-indikatoter för 
påverkansindikatorer. 

INDIKATORER I  
REGERINGENS BUDGET
Regeringen uppdrog åt de myndig-
heter som ansvarar för respektive 
miljömål att föreslå ett antal 
indikatorer som ska visa hur det 
går med miljöarbetet och miljön. 
Allt för att det ska vara lättare att 
kunna planera och kommunicera 

FIGUR 1. Den så kallade 
DPSIR-modellen som beskriver 
samspelet mellan samhället 
och miljön.

Till exempel energianvändning 
jordbruksproduktion

Utsläpp  
Avfall

Luft-, vatten och 
markkvalitet

Till exempel lagar, 
ny teknik, skatter

Dålig hälsa
Hotade djur och växtarter

Drivkraft (D)

Påverkan (P) Tillstånd (S)

Åtgärd (R)

Effekt (I)

DPSIRmodellen



SKOG & MARK 2017 47

olika insatser. Framtagandet av 
indikatorer koordinerades av 
Naturvårdsverket. Uppdraget 
avrapporterades i mars 2017.

Tanken är att det ska bli enklare 
att lyfta in dessa indikatorer i 
budgetpropositionen – något som 
redan i dag görs med texterna från 
den årliga uppföljningen, men där 
riksdagen hade efterfrågat större 
tydlighet och mer enhetlighet. 
Regeringen ville inte ha fler än fem 
indikatorer per miljökvalitetsmål, 
och de skulle helst täcka både 
påverkan, tillstånd och åtgärder 
för hela målet. Det skulle vara en 
fördel om indikatorn kunde 
uppdateras med ny information 
varje år. Regeringen ville gärna ha 
ett särskilt fokus på redovisning av 
resultaten av det statliga miljö-
arbetet. Även generationsmålet 
skulle förses med indikatorer. 

SVÅRT ATT BYGGA  
ÅTGÄRDSINDIKATORER PÅ  
MILJÖÖVERVAKNINGEN

Många av indikatorer som föreslås 
bygger helt eller delvis på data  
från miljöövervakningen. Det är 
särskilt fallet för indikatorerna  
på luft- och kemikalieområdet, 
men även för de andra målen. 
Fågelöver vakningen levererar  
inte mindre än tre indikatorer  
(för Storslagen fjällmiljö, Levande 
skogar och Ett rikt odlingsland
skap). I andra fall är länken mellan 
övervakningen och indikatorn 
mindre tydlig. Exempelvis finns 
under miljömålet Ett rikt växt 
och djurliv indikatorn ”Bevarande-
status för naturtyper” i Art- och 
habitatdirektivet. Indikatorn, som 
är av intresse för samtliga sju mål 
som har preciseringar om gynnsam 
bevarandestatus, bygger på 

bedömningar som baseras på  
data från miljöövervakning, 
biogeografisk uppföljning m.m. 
Denna indikator behöver bara 
uppdateras vart sjätte år, nämligen 
varje gång Sverige rapporterar 
genomförandet av Art- och 
habitatdirektivet till EU.
Data från miljöövervakningen är 
inte lika direkt användbara för att 
skapa indikatorer för påverkan och 
åtgärder som de är för att skapa 
tillstånds- och effektindikatorer. 
Till stor del kan denna information 
lätt hämtas från källor utanför 
miljö övervakningens mätprogram. 
En viktig informationskälla är den 
miljökontroll av den egna verksam-
heten som olika aktörer ägnar  
sig åt – eller bör ägna sig åt. För 
enskilda närings idkare och 
privatpersoner handlar det till 
exempel om rapportering om 

FOTO: IMFOTO/SHUTTERSTOCK
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utsläpp, avverkningsanmälningar, 
anmälan om antal tamdjur i 
lantbruket och antal skjutet vilt. 
Denna rapportering tar vanligtvis 
olika myndigheter hand om.  
Det är dock inte alltid de samman-
ställer och publicerar den på ett 
sätt som lämpar sig för att göra 
indikatorer av dem, så här finns 
utrymme för förbättringar. 
Detsamma gäller påverkande  
eller åtgärdande aktiviteter som 
myndigheterna själva ägnar sig åt. 

NYA PRODUKTER VIKTIGA
Vad framtidens miljöövervakning 
måste bli bättre på är att koppla 
ihop data om miljötillståndet med 
orsaker i form av påverkan och 
åtgärder. (Jämför de ihopkopp-
lande pilarna i DPSIR-modellen, 

sid. 46.) För biologisk mångfald i 
landmiljöer, där markanvändning 
är en mycket viktig faktor, är det 
viktigt att på samma fysiska plats 
beskriva såväl markanvändningen 
och dess drivkrafter som miljötill-
ståndet. 

Utveckling av nya kartproduk-
ter som heltäckande visar miljö-
tillståndet är ett viktigt led i detta. 
(Läs mer på sidan 24.) Ett annat  
är att mot svarande information 
om mark användningen och dess 
drivkrafter kan tillhandahållas 
genom sam bearbetning med 
uppgifter om befolkning, vilka som 
äger marken, vilka kommunala 
detalj- och översiktsplaner som 
gäller, osv. Här är arbetet med 
regeringsuppdraget Smartare 
miljöinformation mycket viktigt. 

Text & kontakt: 
Mark Marissink, Naturvårdsverket
mark.marissink@naturvardsverket.se

Ola Inghe, Naturvårdsverket
ola.inghe@naturvardsverket.se
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De 16 Miljökvalitetsmålen som 
beslutades av riksdagen 1999.

FAKTA:  

Smartare miljöinformation
Smartare miljöinformation är ett 
rege ringsuppdrag till myndigheter 
som arbetar med miljöinformation. 
Det är en del av regeringens satsning 
Digitalt först, som syftar till att digi-
talisera den offentliga sektorn och 
därmed skapa en enklare, öppnare 
och effektivare offentlig förvaltning. 
Naturvårdsverket leder arbetet som 
bland annat innebär att försöka skapa 
smarta digitala tjänster inom områden 
som hållbar konsumtion, hållbara 
städer, hållbar markanvändning,  
miljöinformation för friluftslivet,  
ett resurssnålt samhälle, samt för 
byggteknik och boende.

mailto:mark.marissink%40naturvardsverket.se?subject=
mailto:ola.inghe%40naturvardsverket.se?subject=


SKOG & MARK 2017 49

STORT  
INTRESSE FÖR 
GRODKOLLEN

Projekt Grodkollen 
är ett initiativ för 

att långsiktigt arbeta med 
bevarande av groddjur i 
Stockholms stads närnatur.

– Betydelsen av Grodkollen 
för ökningen av groddjur i 
stadens naturområden är 
stor. Av det trettiotal nya 
dammar som anlagts i 
Stockholms närnatur de 
senaste åren är tre skapade 
inom ramen för Grodkollen. 
Idén med projekt Grodkollen 
är att skapa en paraply-
verksamhet för att förvalta 
dammarna och arbeta vidare 
med bevarandet av groddjur  
i Stockholm. De flesta av 
dammarna är nu bebodda  
av en eller flera arter grod-
djur. I vissa av dem finns  
till och med alla de fem 
groddjursarter som finns i 
Stockholm, säger projekt-
ledare Vide Ohlin.

Han ger som exempel  
att den större vattensalaman-
dern har återinplanterats till 
Kyrksjölötens naturreservat  
i en ny damm där.

Gensvaret hos allmänheten 
har varit stort. Exempelvis 
har antalet rapportörer till 
Artportalen om groddjurs-
observationer tiodubblats 
sedan Grodkollen startade.

Grodkollen drivs med 
medel från LONA och är  
ett samarbete mellan  
Stockholms stad och ideella 
föreningar. 

För mera information, 
besök grodkollen.se.

FRÅN FJÄLLEN TILL HAVSKUSTEN
I vegetationsövervakningen i 
fjällen inventeras artsammansätt-
ning och täckningsgrad för att ta 
reda på hur klimatförändringarna 
påverkar gränserna för växternas 
utbredningsområde. Övervakning-
en innefattar fem fjäll med toppar 
på över 1 000 meter över havet och 
har pågått sedan 2010. 

Artövervakning på gråsäl och 
vikare visar att de var starkt 
hotade på 1970-talet till 1990- 
talet men har hämtat sig. Vid  
den årliga räkningen 2015 fanns 
ungefär 30 000 sälar i hela Öster-
sjön. Vikare finns främst i Botten-
viken och har ökat från 5 000 som 
minst till 10 000 djur vid senaste 
mätningen. I början av 1900-talet 
fanns dock 90 000 gråsälar och 
180 000 vikare i hela Östersjön.

Båda projekten finns med i 
rapporten Miljöövervakning i 
Västerbottens län från Miljö-
analysenheten vid Länsstyrelsen i 
Västerbotten och som beskriver 55 
pågående projekt från fjäll till kust. 

JORDBRUKSLANDSKAP  
I FÖRVANDLING
Landskapsförändringarna är  
det största hotet mot det 
traditionella odlingslandskapet 
och dess naturvärden. Föränd-
ringarna beror framför allt på 
ett förändrat, mer storskaligt 
och likformigt jord- och skogs-
bruk, där betydligt färre djur 
och växter kan leva.

Västra Götaland är inget 
undantag och rapporten 
”Växter och djur i Västra 
Götalands odlingslandskap” 
visar detta i ord och bild. Under 
de senaste 30 åren har betet 
upphört eller minskat på stora 
delar av de viktiga ängs- och 

hagmarkerna. Antalet betesdjur 
har inte minskat i samma 
utsträckning, men de går nu  
på mindre värdefulla marker. 
Starkt hävdberoende arter  
som kattfot, slåtterfibbla och 
fältgentiana har minskat medan 
stagg och ängsvädd har ökat. 
Odlingslandskapets fågelarter, 
som gulsparv och sånglärka, 
har minskat kraftigt.

Rapportförfattaren Svante 
Hultengren sammanfattar att 
hävden finns kvar på många 
platser men finputsningen har 
upphört och det sker en smy-
gande igenväxning med gräs  
och småbuskar i markernas 
utkanter.

Notiser
FOTO: LIZA SIMONSSON

FOTO: LIZA SIMONSSON
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Notiser

Värdering av kulturella  

ekosystemtjänster baserat  

på bidrag till livskvalitet

RAPPORT 6756 • FEBRUARI 2017 

EJA PEDERSEN, MARIA JOHANSSON, STEFAN WEISNER

NATURVÅRDSVERKETS

FORSKNINGSANSLAG

FLER MYRAR BEHÖVER 
SKYDDAS
Skyddet av myrar behöver 
prioriteras för att miljö-
kvalitetsmålet Myllrande 
våtmarker ska uppfyllas. 
Totalt ingår 681 963 hektar  
i myrskyddsplanen, varav  
28 procent var skyddade som 
reservat eller nationalpark 
redan 1994. Vid årsskiftet 
2016/2017 hade sådant 
skydd ökat till 55 procent 
och för ytterligare 17 procent 
har andra åtgärder vidtagits 
som ett led i skyddsarbetet.
– Med det skyddstempo som 
varit de senaste tre åren 
kommer det ta 47 år innan 
den kvarvarande arealen 
omfattas av någon typ av 
skyddsåtgärd, säger Jenny 
Lonnstad, nationell kontakt-
person för indikatorn.
Myrskyddsplanens genom-
förande är en av sju indikato-
rer för miljökvalitetsmålet 
Myllrande våtmarker. 
Indikatorer följer upp, visar 
riktning och takt samt ger 
underlag för åtgärder och 
beslut i miljömålsarbetet. 
Totalt finns 107 nationella 
indikatorer för miljömålen, 
varav hälften har uppdaterats 
det senaste året. Myrskydds-
planens genomförande är en 
av dem.
http://www.miljomal.se/
indikatorer/

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNS
TER BIDRAR TILL LIVSKVALITET
Anlagda våtmarksområden som 
ligger i eller nära tätorter har 
kulturella ekosystemtjänstvärden 
förutom att de bidrar till vatten-
rening, flödesutjämning med mera. 
Våtmarker som kärr, dammar och 
vass bidrar till livskvalitet genom 
att behov av naturupplevelse, 
skönhet, avskildhet, en god fritid, 
variation och positiva upplevelser 
och utmaningar tillfredsställs för 
människor som vistas i närheten 
av dem. 

Rapporten om Värdering av 
kulturella ekosystemtjänster 
baserat på bidrag till livskvalitet 
ingår i dokumentationen av de sju 
projekten inom Naturvårdsverkets 
forskningssatsning Värdet av 
ekosystemtjänster. Den är  
skriven Eja Pedersen och Maria 
Johansson, Lunds universitet,  
samt Stefan Weisner, Akademin 
för ekonomi, teknik och natur-
vetenskap. 

Källa: Värdering av kulturella 
eko systemtjänster baserat på 
bidrag till livskvalitet.  
Rapport 6756, februari 2017, 
Naturvårdsverket.

SKOGSTJÄNST VANN  
HACK FOR SWEDEN
Johan Marand och hans lag 
Kornknut vann Hack for 
Sweden Award 2017 med 
Project Skog, som är en 
digital tjänst för att bland 
annat uppmuntra allmänhe-
ten att förstå värdet av riktig 
naturskog och samla artob-
servationer som hjälper till 
att skydda skog med hög 
biologisk mångfald. Juryns 
motivering lyder:
”Innovativ användning av 
öppna data för att förändra 
världen till det bättre. 
Genom att analysera data 
från ett stort antal källor så 
kan detta projekt påverka 
myndighetsutövande samt 
öka medborgares insyn i vad 
som faktiskt händer i vårt 
land.”

I Hack for Sweden 
använder deltagarna myndig-
heters öppna data till att 
skapa nya tjänster och appar. 
2017 tävlade 56 lag med 30 
statliga myndigheters och 
organisationers data. Korn-
knut var ett av sju lag som 
valde att arbeta med smar-
tare miljöinformation. 
http://hackforsweden.se/sv/

FOTO: HACK FOR SWEDEN

FOTO: LIZA SIMONSSON
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Miljöövervakning i landmiljöer
Naturvårdsverket driver den nationella miljöövervakningen av landmiljöerna.  
I den studeras såväl landskap, naturtyper och arter, som markförhållanden och 
markkemi. Syftet är ökad kunskap om miljötillstånd och förändringar samt att bidra 
med underlag till bland annat miljömålsuppföljning och internationell rapportering. 
Verksamheten finansieras genom det nationella miljöövervakningsanslaget,  
som även bidrar till de regionala miljöövervakningsprogrammen vilka drivs av 
länsstyrelserna och presenteras på respektive läns hemsida. 

Här beskrivs Naturvårdsverkets övervakning av landmiljöerna, utom de delprogram 
som är inriktade på miljögifter.

FOTO: LIZA SIMONSSON
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Svensk fågeltaxering (SFT)
Delprogrammet organiserar övervakning 
av häckfåglar samt stannfåglar vintertid. 
Det är till stora delar baserat på frivilliga 
insatser. De viktigaste använda 
metoderna är 

• Punkttaxering: Inventerare räknar,  
under en rutt sommartid, hörda och 
sedda fåglar. Under en vinterfågel-
inventering besöks likadana rutter 
1–5 gånger vintertid. 

• Fast standardrutt: Utgörs av en kvadrat 
om 2x2, längs vilken man en gång per 
sommar noterar alla fåglar längs linjen 
(linjetaxering) samt utför punkttaxe-
ringar. Rutterna är samlokaliserade med 
NILS-programmets observationsnät. 

• Nattfågelinventering: 20 inventerings-
punkter läggs av inventeraren intill 
bilvägar på lämpligt avstånd från  
varandra inom en ruta på 25x25 km.

Utförare:  
Biologiska institutionen, Lunds universitet. 

Kontaktperson:  
Åke Lindström, ake.lindstrom@biol.lu.se

Webb: www.fageltaxering.lu.se

Fågelräkning och  
ringmärkning vid Ottenby
Vid Ottenby, på Ölands sydspets,  
fångas, huvudsakligen med nät,  
framför allt små fåglar för räkning och 
ringmärkning under tiden 15/3–15/6 
och 25/7–15/11. Från de sista dagarna 
av juni till minst mitten av september 
fångas med fällor vadarfåglar för 
räkning och ringmärkning.

Utförare:  
Ottenby fågelstation, som drivs av 
Sveriges Ornitologiska förening

Kontaktperson:  
Åke Lindström, ake.lindstrom@biol.lu.se 

Webb: http://birdlife.se/ottenbyfagelstation/
forskning/miljoovervakning/

Sträckfågelräkning vid Falsterbo
Räkning av rovfåglar och ett stort antal 
andra utsträckande fågelarter sker vid 
Nabben i sydvästra Skåne, dagligen 
under perioden 1/8–20/11, från 
gryningen (cirka en halv timme före 
solens uppgång) till klockan 14.00.

Utförare:  
Biologiska institutionen, Lunds 
universitet, Skånes Ornitologiska 
Förening

Kontaktperson:  
Nils Kjellén, nils.kjellen@biol.lu.se

Webb: www.falsterbofagelstation.se

Svensk sjöfågelinventering
Delprogrammet är den svenska delen  
av en samordnad räkning av simfåglar, 
framför allt andfåglar, på övervintrings-
områden. Inventeringen är ett åtagande 
enligt Ramsarkonventionen. I mitten  
av januari varje år inventerar frivilliga 
observatörer ett hundratal utvalda områden 
genom observationer från land. Vissa 
områden inventeras därutöver med flyg.

Utförare:  
Biologiska institutionen, Lunds universitet 

Kontaktperson:  
Leif Nilsson, leif.nilsson@biol.lu.se 

Webb: www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/
andinv/andinv1.htm

Nationell Kustfågelövervakning
Samordnad rikstäckande inventering  
av häckande kustfåglar. 200 fasta  
rutor inventeras årligen, i syfte att bla 
beräkna populationstrender. Fokus  
ligger på andfåglar, gäss och måsfåglar. 
Programmet sattes i full drift 2016 och 
bidrar med data till bla internationell 
rapportering.

Utförare: 
Biologiska institutionen, Lunds 
universitet

Kontaktperson: 
Martin Green, martin.green@biol.lu.se

Webb: finns ej

Svensk dagfjärilsövervakning
Övervakningen baseras på att frivilliga 
rapporterar in systematiskt insamlade 
observationer av dagfjärilar på samma 
plats några gånger under sommarhalv-
året. Verksamheten är rikstäckande.  
Det övergripande syftet är data om 
trender för populationer av dagfjärilar 
samt att öka kunskapen om hur 
klimatförändringar påverkar dagfjärils-
faunan. I ett europeiskt sammanhang 
ger den möjlighet att analysera 
orsakssamband mot en bredare 
informationsbank än den nationella.

Utförare:  
Biologiska institutionen,  
Lunds universitet 

Kontaktperson:  
Lars Pettersson,  
lars.pettersson@biol.lu.se

Webb: www.dagfjarilar.lu.se

NILS-programmet
NILS (Nationell Inventering av 
Landskapet i Sverige) omfattar alla 
landmiljöer, det vill säga jordbruksmark, 
skogsmark, våtmarker, stränder, fjäll  
och bebyggda områden. Huvudsyftet är 
att genom stickprov av fältobservationer 
följa hur förändringar i det svenska 
landskapet påverkar den biologiska 
mångfalden. Programmet bidrar med 
data till internationell rapportering. 
Stickprov på drygt 600 permanenta 
rutor) över hela landet. Rutorna besöks  
i fält i ett rullande omdrev med fem års 
intervall mellan återkartering av varje 
ruta. En första återinventering inleddes 
2008, en andra 2014. 

Utförare: Institutionen för skoglig 
resurshushållning, SLU.

Kontaktpersoner: Jean-Michel Roberge, 
Jean-Michel.Roberge@slu.se

Webb: www.slu.se/nils

PROGRAMOMRÅDE LANDSKAP

Programområdet innehåller över-
vakning av landmiljön på en mer 
övergripande nivå än den som bedrivs 
inom de övriga programområdena. 
Den ger också det nödvändiga 
landskapsperspektivet som behövs  
i arbetet med grön infra struktur,  
ett perspektiv som inte kan nås  
endast genom övervakning av enskilda 
naturtyper. Här samlas den nationella 
fågel- och fjärilsövervakningen. 
Resultaten används för såväl 
miljö målsuppföljning som internatio-
nella samarbeten och rapportering, 
som enligt art- och habitatdirektivet. 
Programområdet består av sju 
delprogram.

Kontaktperson:  
Fågelövervakning, utom SFT:  
David Schönberg Alm, Naturvårdsverket  
david.schonberg-alm@naturvardsverket.se

Dagfjärilsövervakning:  
Johan Abenius, Naturvårdsverket 
johan.abenius@naturvardsverket.se

Övergripande, övriga delprogram:  
Ola Inghe, Naturvårdsverket  
ola.inghe@naturvardsverket.se

mailto:ake.lindstrom%40biol.lu.se?subject=
http://www.fageltaxering.lu.se
mailto:ake.lindstrom%40biol.lu.se%20%20?subject=
http://birdlife.se/ottenbyfagelstation/forskning/miljoovervakning/
http://birdlife.se/ottenbyfagelstation/forskning/miljoovervakning/
mailto:nils.kjellen%40biol.lu.se?subject=
http://www.falsterbofagelstation.se
mailto:leif.nilsson%40biol.lu.se?subject=
http://www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/andinv/andinv1.htm
http://www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/andinv/andinv1.htm
mailto:martin.green%40biol.lu.se?subject=
mailto:lars.pettersson%40biol.lu.se?subject=
http://www.dagfjarilar.lu.se
mailto:Jean-Michel.Roberge%40slu.se?subject=
http://www.slu.se/nils
mailto:david.schonberg-alm%40naturvardsverket.se?subject=
mailto:johan.abenius%40naturvardsverket.se?subject=
mailto:ola.inghe%40naturvardsverket.se?subject=
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Satellitbaserad övervakning  
av våtmarker
Markanvändningsrelaterade 
vegetationsförändringar i alla öppna 
myrar större än 0,5 hektar övervakas 
inom ramen för en nationell 
inventeringsomgång med tioårig 
period. Under 2017 avslutades den 
näst sista etappen med sju 
deltagande länsstyrelser i de östra 
delarna av Svealand och Götaland 
och av det första omdrevet kvarstår 
nu endast den allra sydligaste 
länsgruppen att slutföra.

Utförare:  
Brockmann Geomatics Sweden AB

Kontaktperson:  
Kjell Wester 
kjell.wester@brockmann-geomatics.se

Webb: www.myrar.se

Klimatrelaterad övervakning
Under 2013–2014 genomfördes en 
kartering av alla palsmyrar i Sverige 
med laserskanning och satellitdata. 
Övervakning av palsmyrar bedrivs 
sedan 2014 i samarbete mellan det 
nationella miljöövervakningsprogram-
met och biogeografisk uppföljning 
enligt EU:s habitatdirektiv.

Utförare:  
Brockmann Geomatics Sweden AB

Kontaktperson:  
Kjell Wester 
kjell.wester@brockmann-geomatics.se

Webb: www.naturvardsverket.se/
Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Miljoovervakning/Miljoover-
vakning/Programomrade-Vatmark/

FAKTA: Riksskogstaxeringen (RT)
Riksskogstaxeringens främsta syfte är 
att beskriva tillstånd och förändringar  
i Sveriges skogar. RT är en verksamhet 
med anor då den startade redan 1923. 
Uppgifterna används exempelvis för 
uppföljning och utvärdering av aktuell 
skogs-, miljö- och energipolitik. Riks-
skogstaxeringen är en del av Sveriges 
officiella statistik. RT finansieras i 
huvud sak av SLU men Naturvårdsver-
kets nationella miljöövervakning bidrar 
också.

Utförare:  
Institutionen för skoglig  
resurshus-hållning, SLU

Webb: www.slu.se/riksskogstaxeringen

Markinventeringen (MI) 
En kartläggning av markförhållanden 
och markkemi inom cirka 23 500 
objektivt utlagda provytor spridda över 
hela landet, förutom i fjälltrakterna.  
En tiondel av provytorna besöks varje år. 
Förutom observationer i fält samlas 
också markprover in för kemisk analys 
samt lagring i provbank. Provytorna  
ingår också i Riksskogstaxeringens (RT) 
kartläggning av det svenska skogsbe-
ståndet och de båda programmen kallas 
tillsammans Riksinventeringen av skog 
(RIS). Den första inventeringen gjordes 
1983 –1987. Den första återinvente-
ringen pågick 1993–2002, den andra 
2003 – 2012 och den tredje påbörjades 
2013. 

Utförare:  
Institutionen för mark och miljö, SLU

Kontaktperson:  
Johan Stendahl, johan.stendahl@slu.se 

Webb: www.slu.se/centrumbildningar-
och-projekt/markinventeringen/

Integrerad övervakning
Inom den integrerade övervakningen 
görs omfattande mätningar av 
miljötillstånd och omsättning av  
olika ämnen inom fyra små avrinnings-
områden i obrukad skogsmark.  
Tonvikten ligger på effekter av 
långtransporterade luftföroreningar. 
Övervakningen ingår i europeiska 
Integrated Monitoring-programmet, IM.

Utförare:  
Institutionen för vatten och miljö,  
SLU, IVL Svenska Miljöinstitutet AB,  
Sveriges geologiska undersökning, SGU 

Kontaktperson:  
Lars Lundin, lars.lundin@slu.se

Webb: 

Smågnagarövervakning – skog
Variationen i smågnagarnas bestånd 
följs genom att sorkar och lämlar räknas 
och fångas med standardiserade metoder 
i fällor. Det görs två gånger årligen vid 
Vindeln i Västerbotten och vid Grimsö i 
Västmanland. Det insamlade materialet 
lagras i Miljöprovbanken vid Natur-
historiska riksmuseet, för att man  
även ska kunna följa hur förekomst  
av miljögifter och sjukdomsalstrande 
organismer varierar i djuren.

Utförare:  
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU

Kontaktperson:  
Frauke Ecke, frauke.ecke@slu.se

Webb: http://www.slu.se/institutioner/
vilt-fisk-miljo/miljoanalys/miljoovervakning-
av-smagnagare/

PROGRAMOMRÅDE SKOG
Programområdet följer upp tillståndet 
i den svenska skogen, med fokus på 
dels markkemi och markförhållanden, 
dels på biologisk övervakning 
(fält skiktsväxter, smådäggdjur). 
Resultat används som underlag för 
rapportering till Klimatkonventionen 
(skogsmarkens kolförråd) och till 
åtaganden enligt Kyotoprotokollet,  
samt enligt EU:s art och Habitat-
direktiv (vegetationsdata), samt  
till Luftkonventionen (CLRTAP). 
Programområde Skog består av tre 
delprogram. 

Kontaktperson:  
Ola Inghe, Naturvårdsverket 
ola.inghe@naturvardsverket.se

PROGRAMOMRÅDE VÅTMARK
Genom våtmarksövervakningen  
följs utvecklingen av våtmarkernas 
tillstånd med avseende på hydrologisk 
orördhet och biologisk mångfald. 
Resultat från miljöövervakning 
används för uppföljning av miljömål 
och internationell rapportering.  
Programområdet har två delprogram 
som revideras under 2016-2017.

Kontaktperson: 
Johan Abenius, Naturvårdsverket 
johan.abenius@naturvardsverket.se

mailto:kjell.wester%40brockmann-geomatics.se?subject=
http://www.myrar.se
mailto:kjell.wester%40brockmann-geomatics.se?subject=
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Programomrade-Vatmark/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Programomrade-Vatmark/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Programomrade-Vatmark/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Programomrade-Vatmark/
http://www.slu.se/riksskogstaxeringen
mailto:johan.stendahl%40slu.se?subject=
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/markinventeringen/
http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/markinventeringen/
mailto:lars.lundin%40slu.se?subject=
mailto:frauke.ecke%40slu.se?subject=
http://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/miljoanalys/miljoovervakning-av-smagnagare/
http://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/miljoanalys/miljoovervakning-av-smagnagare/
http://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/miljoanalys/miljoovervakning-av-smagnagare/
mailto:ola.inghe%40naturvardsverket.se?subject=
mailto:johan.abenius%40naturvardsverket.se?subject=
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1  Övriga delprogram beskrivs närmare på www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/
Miljoovervakning/Miljoovervakning/Jordbruksmark/

Smågnagarövervakning – fjäll
Variationen i smågnagarnas bestånd 
följs genom att sorkar och lämlar 
räknas och fångas med standardiserade 
metoder i fällor. Det görs två gånger 
årligen vid Stora Sjöfallet, Ammarnäs 
och Vålådalen. Det insamlade 
materialet lagras i Miljöprovbanken vid 
Naturhistoriska riksmuseet, för att man 
även ska kunna följa hur förekomst av 
miljögifter och sjukdomsalstrande 
organismer varierar i djuren.

Utförare:  
Institutionen för vilt, fisk och miljö, 
SLU, länsstyrelserna i Norrbotten, 
Västerbotten och Jämtland. 

Kontaktperson:  
Frauke Ecke, frauke.ecke@slu.se 

Webb: http://www.slu.se/institutioner/
vilt-fisk-miljo/miljoanalys/miljoovervak-
ning-av-smagnagare/

Nils-programmet
Programområde Fjäll stödjer delpro-
grammet NILS (Nationell Inventering 
av Landskapet i Sverige) – se mer 
under programområde Landskap. 

Kartering av mark och gröda
Åkermarkens humusinnehåll och 
markkemi inventeras på ca 2 000 platser 
slumpmässigt fördelade över Sveriges 
åkerareal. Både matjord och alv provtas. 
Undersökningen omfattar även grödans 
innehåll av näringsämnen och metaller 
på ca 1 000 provplatser. Provtagningen 
görs enligt ett rullande schema vart 
tionde år och startade 2001–2007.  
Nu pågår ett omdrev där provtagning  
sker 2011–2017. Syftet är att beskriva 
tillståndet i jordbruksmark liksom 
grödans kvalitet i relation till markens 
tillstånd, odlingsåtgärder och driftformer. 
1995 gjordes en första kartering av 
åkermark på ca 3 100 platser.

Utförare:  
Institutionen för mark och miljö, SLU

Kontaktperson:  
Jan Eriksson, jan.o.eriksson@slu.se

Webb: www.slu.se/sv/institutioner/ 
mark-miljo/miljoanalys/ 
mark-grodoinventeringen/

Markpackning
Syftet med delprogrammet är att studera 
strukturen i alven, alltså det undre lagret 
av kulturjordmånen. Delprogrammet 
startade år 2003. Det omfattar 30 
provtagningsplatser som undersöks med 
sexårsintervall, det vill säga fem 
provtagningsplatser årligen. Programmet 
mäter mark- packningen i alven. Från och 
med 2008 görs även matjordsmätningar. 
(Matjorden är jordlagret på cirka 0 – 20 
centimeters djup.)

Utförare:  
Institutionen för mark och miljö, SLU

Kontaktperson:  
Elisabeth Bölenius 
elisabeth.bolenius@slu.se 

Webb: www.slu.se/sv/institutioner/
mark-miljo/miljoanalys/markpackning/

Nils-programmet
Genom NILS övervakas gräsmarker och 
synergier erhålls genom Jordbruksverkets 
uppföljning av ängs- och betesmarker 
samt även med den regionala miljööver-
vakningen av gräsmarker och småbio-
toper i jordbrukslandskapet. 

Programområde Jordbruksmark stödjer 
delprogrammet NILS (Nationell 
Inventering av Landskapet i Sverige) –  
se mer under programområde Landskap.

Typområden på jordbruksmark
I åtta större områden där jordbruksmark 
dominerar mäts och beräknas halter  
av näringsämnen i yt- och grundvatten. 
Resultaten kopplas till den odling och 
åtgärder (gödsling, jordbearbetning 
m.m.) som förekommer inom avrinnings-
området. De nationella mätningarnas 
resultat analyseras tillsammans med 
mätningar inom 13 regionala typområden 
som länsstyrelserna bekostar. 

Utförare:  
Institutionen för mark och miljö, SLU

Kontaktperson:  
Katarina Kyllmar 
katarina.kyllmar@slu.se

Webb: www.slu.se/sv/institutioner/
mark-miljo/forskning/vattenvardslara-/
observationsfalt-typomraden/

Observationsfält på åkermark
Mätningar i ytvatten, dräneringsvatten 
och grundvatten görs från 12 åkrar 
(försöksfält) i olika delar av landet.  
Även här hämtas uppgifter om odling  
och åtgärder från lantbrukaren in.  
Syftet är att studera hur odlingen och 
klimatet påverkar växtnäringsläckaget.

Kontaktperson:  
Lovisa Stjernman Forsberg  
lovisa.stjernman.forsberg@slu.se

Webb: www.slu.se/sv/institutioner/
mark-miljo/forskning/vattenvardslara-/
observationsfalt-typomraden
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PROGRAMOMRÅDE  
JORDBRUKSMARK

Programområde ska ge underlag för  
att bedöma inverkan av miljöproblem 
såsom övergödning, bekämpnings-
medelsrester, tungmetaller, 
markpackning och minskad biologisk 
mångfald inom jordbruksområdet. 
Belastning från gödsling kvantifieras  
på en nationell och regional skala.  
Inom området ingår även övervakning 
av tillståndet i gräsmarker. Resultat 
från miljöövervakning används för 
uppföljning av miljömål och 
internationell rapportering. Nedan 
beskrivs fem av programområdets sju 
delprogram1.

Kontaktperson:  
Anna Lena Carlsson, Naturvårdsverket 
annalena.carlsson@naturvardsverket.se

PROGRAMOMRÅDE FJÄLL

Programområdet syftar till att beskriva 
tillståndet för de terrestra ekosystemen 
ovanför barrskogsgränsen. För fjällen 
spelar NILS en särskilt viktig roll för 
rapportering av gynnsam bevarande-
status till EU:s art och Habitatdirektiv. 
Detta eftersom den för övriga 
landmiljön viktiga datakällan 
Riksskogstaxeringen inte samlar in 
några fältdata ovan fjällbarrskogens 
gräns. Data används även till 
miljömålsuppföljning. Här finns två 
delprogram.

Kontaktperson:  
Ola Inghe, Naturvårdsverket 
ola.inghe@naturvardsverket.se

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Jordbruksmark/
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Rapporten Havet berättar det senaste om 
miljötillståndet i Sveriges havsområden. 
Den ges ut i samarbete mellan Havs- och 
vattenmyndigheten, Havsmiljöinstitutet 
och Naturvårdsverket. 

Andra temarapporter från miljöövervakningen
Resultaten från den svenska 
miljöövervakningen behövs för  
att kunna beskriva tillståndet, 
upptäcka förändringar och 
bedöma hotbilder i miljön. 
Resultaten från de systematiska 
undersökningarna ligger också  
till grund för beslut om åtgärder.  
I miljöövervakningens tema-
rapporter presenteras ett urval 
resultat på ett överskådligt sätt.

Rapporten Sötvatten berättar om den 
senaste forskningen i Sveriges sjöar och 
vattendrag. Den ges ut av Havs- och  
vattenmyndigheten. Nästa Sötvatten  
planeras till vintern 2017.

om miljötillståndet i svenska havsområden

havet
2015/2016

 Fortsatt syrebrist i östersjön trots stort inflöde
Förändrade näringsvävar ger magrare djur
Proteinkonsumtion bidrar till övergödning

   Friska sjögräsängar motverkar klimatförändringar
Flera miljögifter minskar i sillgrissleägg

Rapport 2012  1

Sötvatten 2016

Om miljötillStåndet i SverigeS Sjöar, vattendrag Och grundvatten

Rapporten Gifter & miljö samlar resultat 
från miljöövervakningsprogram som 
mäter halter och påverkan av miljöfarliga 
ämnen i Sverige. Rapporten ges ut  
av Naturvårdsverket och nästa rapport 
publiceras hösten 2017.

GIFTER & MILJÖ

OM PÅVERKAN PÅ YTTRE MILJÖ OCH MÄNNISKOR

2017

KEMIKALIER I VARDAGEN

GIFTER & MILJO

Rapporten Luft & miljö Arktis 2015  
berättar om luftföroreningarnas väg till 
Arktis, om hur vi påverkar Arktis och hur 
Arktis påverkar oss. Nästa temarapport 
kommer hösten 2017.

luft & miljö 2015 1

Arktis 2015

..

http://naturvardsverket.se/publikationer


skog & mark presenterar resultat 
från miljöövervakningen av de 
svenska landmiljöerna. Årets rapport 
har temat ”Då – Nu – Sedan” och 
beskriver hur miljöövervakningen har 
sett ut från allra första början, fram 
till idag och med blicken riktad mot 
framtiden. Det görs många insatser 
inom miljöövervakningen för att få 
fram bättre underlag med hjälp av ny 
teknik som fjärranalys, DNA-baserade 
metoder, medborgarforskning samt 
olika typer av modellering. 

SVENSK MILJÖÖVERVAKNING
Resultaten från den svenska miljö-
övervakningen behövs för att kunna 
beskriva tillståndet, upptäcka föränd-
ringar och bedöma hotbilder i miljön. 
De bidrar till miljömålsuppföljning 
och internationell rapportering. 
Resultaten från de systematiska 
undersökningarna ligger också till 
grund för beslut om förvaltning och 
åtgärder. Naturvårdsverket driver 
tillsammans med Havs- och vatten-
myndigheten det nationella miljööver-
vakningsprogrammet. Länsstyrelserna 
driver de regionala programmen.

2017

FORSKNING

FÖR MILJÖMÅLEN

MILJÖÖVERVAKNING  
FÖR MILJÖMÅLEN

Resultaten från miljöövervakning-
en visar tillståndet i miljön och 
används för att bedöma om vi 

uppnår Sveriges miljökvalitetsmål. 
De 16 målen är beslutade av  

Sveriges riksdag och beskriver  
önskade tillstånd i miljön.

Mer om miljöövervakningen  
naturvardsverket.se/ 

miljoovervakning

Mer om miljökvalitetsmålen  
miljömål.se
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