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Ansvarsarter i Norrbottens län 

1. BAKGRUND 
 
Rödlistade arter är ett relativt välkänt begrepp. Den svenska rödlistan publiceras vart 
femte år av ArtDatabanken och redovisar risken för att arten ska dö ut i Sverige. De 
bedömda arterna klassificeras i rödlistekategorier som redogör för om arten riskerar 
att dö ut och, om så är fallet, hur stor denna risk är. Klassificeringen av arterna i den 
nationella rödlista tar inte hänsyn till hur stor del av artens totala förekomst som 
finns i landet eller om arten riskerar att dö ut i hela världen.  
 
Ansvarsartsbegreppet är ett försök att se på hur stort ett områdes ansvar är för 
bevarandet av en art. Begreppet kan ses som ett komplement till rödlistningen av 
arter och har blivit allt vanligare i svenskt och nordiskt naturvårdsarbete. – En 
sökning i februari år 2006 på begreppet ansvarsart på sökmotorn Google gav 470 
träffar i Norge, Sverige och Danmark. Särskilt vårt västra grannland Norge använder 
sig flitigt av begreppet i nationellt, regionalt och lokalt bevarandearbete. I 
Norrbottens län ingår ”Norrbottniska ansvarsarter” i en del av de regionala 
miljömålen och styr därmed delar av länsstyrelsens och andra aktörers miljöarbete. 
Vidare arbetar länsstyrelsen inom ramen för Nordkalottsamarbetet tillsammans med 
myndigheter i Norge och Finland med ansvarsarter för den nordliga regionen 
Nordkalotten. 
 
Samtidigt som ansvarsbegreppet används av ett antal olika aktörer och återfinns i en 
del viktiga dokument har inga allomfattande definitioner eller formella beslut tagits 
vare sig på nationell eller på regional nivå. Trots detta omnämns en del mer eller 
mindre självklara arter, som till exempel järv, som ansvarsarter för länet. 
 
I maj 2004 genomförde länsstyrelsen ett internseminarium för att diskutera 
ansvarsartsbegreppet och möjliga kriterier för ansvarsarter i länet. Vid seminariet 
deltog Mora Aronsson från ArtDatabanken. En av slutsatserna vid seminariet var att 
en analys av hur stor del av Sveriges, Europas och världens förekomster av olika 
arter som Norrbottens län hyser vore värdefull i länsstyrelsens framtida 
naturvårdsarbete. Denna rapport är ett försök att belysa denna frågeställning genom 
att sammanställa förekomstdata och ge exempel på norrbottniska ansvarsarter. 
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2. BEGREPPET ANSVARSART 
 
2.1 Definitioner 
 
Begreppet ansvarsart definieras ofta på ett generellt vis och dessa vida definitioner är 
relativt lika. Ett bra exempel är Västernorrlands län som har följande definition på  
begreppet i sin miljöstrategi:  
 
Några av de hotade arterna i rödlistan finns bara i eller har en betydande del av sitt 
utbredningsområde i Västernorrlands län. Gentemot dessa arter, de s.k. ansvarsarterna, har 
länet ett "aktivt ansvar" som innebär att hoten kartläggs och att ett åtgärdsprogram tas fram. 
 
Av denna text framgår att man talar om (nationellt) hotade arter, men den geografiska 
skalan för Västernorrlands betydande del av utbredningsområdet framgår inte. Det 
framgår dock att länets ”aktiva ansvar” skall innebära att kartläggningar görs och 
åtgärdsprogram tas fram.  
 
Danska staten har definierat ansvarsartsbegreppet på följande sätt:  
 
Arter, för vilka Danmark vid en eller annan del i artens livscykel rymmer en så stor del av 
artens globala bestånd att landet har ett särskilt nationellt ansvar för artens bevarande. I 
Danmark räknas en art som ansvarsart om minst 20 % av den globala förekomsten uppehåller 
sig i landet eller arter som är globalt sällsynta.(Skov og Naturstyrelsen, 2004. ) 
 
Norska staten har en liknande definition av begreppet: 
 
Ansvarsarter är arter för vilka Norge har ett särskilt ansvar för förvaltningen. Orsaken till 
detta är att stora delar av artens förekomst finns i landet eller att arten är hotad i ett större 
sammanhang.(Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, 2004.) 
 
I samband med det interna arbetet med ansvarsarter vid Länsstyrelsen i Norrbottens 
län har följande förslag på baskriterier förts fram:  
 
Kriterium 1 
Arten har en stor del av sin förekomst i Norrbotten i förhållande till: 
 
a. Den globala förekomsten 
b. Förekomsten inom Europa alt. EU 
c. Förekomsten inom Sverige 
 
Kriterium 2 
Arten är klassad som hotad i den nationella rödlistan.  
 
Begreppet ansvarsart är till sin natur svårarbetat; användaren måste hela tiden ha 
klart för sig vilken geografisk nivå ansvaret gäller och vad ansvaret innebär, dvs. hur 
det ska hanteras. Ett län kan ha ett mycket stort ansvar för en art på nationell nivå 
medan ansvaret ur internationellt perspektiv kan vara högst marginellt. Ett exempel 
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på detta är Norrbottens läns ansvar för fjällräv.  I de flesta fall används det nationella 
perspektivet för ansvarsbegreppet. Olika perspektiv har därför kunnat leda till en del 
uppretade känslor från aktörer som uppfattat att vissa arter i alla lägen bör 
prioriteras. 
 
Utöver att användaren behöver ha klart för sig vilken geografisk nivå ansvaret gäller 
bör även den taxonomiska nivån, dvs. om ansvaret gäller en art, underart/ras, 
varietet eller annan nivå. Det är rimligt att anta att högre taxonomisk nivå leder till 
högre ansvar för bevarandet av arten. 
 

 
 
Fig 1. Fjällräv – en ansvarsart? Foto: Love Dalén. 
 
2.2 Är ansvarsarter relevanta? 
 
Den svenska miljö- och naturvårdspolitiken har ambitionen att samtliga 
miljöproblem skall vara åtgärdade till nästa generation. Vidare har regering och 
riksdag vid ett flertal tillfällen fastslagit att den biologiska mångfalden skall bevaras i 
Sverige och att samtliga naturligt förekommande arter skall kunna fortleva i sin 
naturliga utbredning i livskraftiga bestånd. Detta innebär i princip att 
ansvarsartsbegreppet kan ses som irrelevant – en region som Norrbotten har inte ett 
särskilt ansvar för vissa arter, utan måste trygga hela den biologiska mångfaldens 
fortlevnad i länet. I vardagsarbetet måste naturligtvis prioriteringar ske mellan olika 
angelägna naturvårdsprojekt och det är i dessa prioriteringar som 
ansvarsartsbegrepp och –analyser kan ha en viktig vägledande funktion. 
 
Det är viktigt att vara medveten om att arbete med ansvarsarter innebär att arter med 
centrala delar av sina utbredningsområden prioriteras. Detta innebär i viss mån en 
förändring mot traditionellt naturvårdstänkande, som ofta prioriterat utpostlokaler 
av olika arter. En prioritering av bevarandet av en arts huvudutbredning kan ha 
indirekta fördelar för randpopulationer då områden med en god förekomst av en art 
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ofta fungerar som käll- eller sourceområden för omgivande områden, medan 
förekomsten i randområden ofta inte klarar sig långsiktigt utan ett inflöde av 
individer från huvudförekomsten. En för långt driven prioritering av ansvarsarter i 
bevarandearbete skulle dock kunna innebära att genetiskt särpräglade 
randpopulationer missgynnas på bekostnad av det huvudsakliga 
utbredningsområdet.  
 

 
Fig 2. Hänggräs har sina enda svenska förekomster i Norrbottens län.  
Foto: Sture Westerberg, Länsstyrelsen. 
 
 
2.3 Referens- och informationsverktyg 
 
Ansvarsartsbegreppet kan fungera som en viktig referenslista för det regionala 
bevarandearbetet. Resultaten från analyser av bland annat länets andel av 
världsutbredningen kan fungera som en värdefull referens i prioriteringssituationer i 
det regionala bevarandearbetet. Vidare kan begreppet ansvarsart användas för att på 
ett pedagogiskt sätt informera allmänheten om länets unika naturvärden och det 
bevarandearbete som är nödvändigt för en del av dessa arter. Ett annat ord för 
sådana ”pedagogiska ansvarsarter” är flaggskeppsarter.  
 
Tack vare ArtDatabankens analyser i samband med ett nationellt prioriteringsprojekt 
inför framtagandet av åtgärdsprogram för hotade arter har värdefulla analyser av 
Sveriges andel av världspopulationer gjorts. I samband med arbetet med denna 
rapport har länsstyrelsen kunnat använda ArtDatabankens data för analyser av 
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länets andel av olika arters världspopulationer. Resultaten från analyserna 
presenteras i denna rapport i form av referenslistor. 
 
Det har framförts att länsstyrelsen först måste bestämma om man ser 
ansvarsartsbegreppet som ett objektivt styrmedel för länets naturvårdsarbete eller 
mer som ett kommunikationsverktyg för att lyfta fram pedagogiska exempel. Denna 
rapport försöker att tillfredsställa bägge dessa behov genom att dels redovisa data av 
referenskaraktär och dels en mer populär exempelsamling med Norrbottniska 
ansvarsarter.  
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3. METOD 
 
Information om samtliga nationellt rödlistade arter som påträffats i Norrbottens län 
har beställts från ArtDatabanken. Merparten av det erhållna materialet var en del i 
ett omfattande beslutsunderlag inför det nationella arbetet med åtgärdsprogram för 
hotade arter. Detta grundläggande material togs fram under år 2003 och 
länsstyrelsen har samkört  det med uppgifter om länets andel av den svenska 
förekomsten av olika arter. Inga vidare analyser har gjorts – se diskussion. 

Initial dataanalys 
 

Egna kompletteringar 
 

Uppdatering av rödlistekategorier 
 

Datakörning 
 

Resultat 
 

 
Fig 3. Schematisk sammanfattning av arbetet. 
 
 
3.1 Mätning av förekomst 
 
Det finns olika sätt att mäta en arts förekomst. ArtDatabanken använder sig av två 
olika metoder för den geografiska mätningen av förekomsten; förekomstarea och 
utbredningsområde (se fig 4). Vidare används två olika tidshorisonter; fynd efter 
1980 respektive samtliga kända fynd. Förekomsten av olika mätmetoder innebär 
också att Norrbottens läns andel av olika arters förekomst kan variera beroende på 
mätmetod.  
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Förekomstarea 
I rödlistningssystemet det område inom utbredningsområdet där en art faktiskt 
lever. Eftersom förekomstarean i regel mäts genom att applicera ett rutsystem (med 
5x5km sidor) över en (verklig eller tänkt) detaljerad utbredningskarta kommer i 
praktiken förekomstarean att även inkludera en viss andel areal där arten inte finns. 
Denna andel är dock betydligt mindre än den som inkluderas i Utbredningsområdet. 
 
Utbredningsområde 
I rödlistningssystemet det område som med kortast möjliga kantsträcka innesluter 
artens samtliga kända eller förmodade aktuella lokaler (exkl. tillfälliga förekomster). 
Det betyder att utbredningsområdet även kan innefatta relativt stora områden där 
arten inte finns och där livsmiljöerna inte alls är lämpliga för arten. 
 
- Ordförklaringar ur Rödlistade arter i Sverige 2000. 
 
Fig 4. Sätt att mäta arters förekomst. 
 
I denna studie har förekomstarea samt fynd efter år 1980 använts. I delar av de egna 
kompletteringarna (se kapitel 3.2) har förekomsten även mätts med antal fynd. Det 
kan argumenteras att utbredningsområde och fynd från längre tidsperioder kan vara 
mer lämpliga när dåligt kända och svåridentifierade arter skall analyseras. – Ju sämre 
känd en art är ju mindre exakt blir förekomstarea och fynd efter år 1980 för att 
beskriva artens förekomst.  
 
3.2 Egna kompletteringar av förekomstuppgifter 
 
Efter de första datakörningarna har ArtDatabankens uppgifter kompletterats med 
förekomstdata för ett antal känsliga arter där förekomstuppgifter saknades i 
ArtDatabankens databas. Dessa arter var: 
 

o Fjällräv 
o Kungsörn 
o Raggdraba 
o Pilgrimsfalk 
o Jaktfalk 
o Järv  
o Utter 
o Lodjur 
o Brunbjörn 

 
Ungefärliga data om Norrbottens andel av dessa arters svenska förekomst togs fram  
genom intervjuer, sökningar i den nationella rovdjursdatabasen Rovdjursforum samt 
litteraturstudier. En artvis genomgång för dessa egna kompletteringar framgår i 
bilaga 5. 
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Fig 5. Fynduppgifter i ArtDatabankens databaser år 2004. 
 
3.3 Uppdatering på grund av ny nationell rödlista 
 
Under arbetet med denna rapport publicerade ArtDatabanken en ny nationell 
rödlista. De nationella och globala förekomstdata som ansvarsartsanalyserna i denna 
rapport bygger på finns för samtliga arter i 2000 års rödlista, men inte för de arter 
som tillkommit i 2005 års rödlista.  Detta innebär att 70 nya rödlistade arter som är 
bofasta i länet inte omfattas av analyserna i denna rapport. Dessa arter listas i bilaga 
6. 

11 



Ansvarsarter i Norrbottens län 

RK00 RK05 Antal taxa
CR EN 4
CR DD 2
DD VU 5
DD NT 14
EN CR 2
EN NT 3
EN VU 13
EN DD 4
NT VU 31
NT DD 6
NT EN 1
VU NT 46
VU EN 12
VU DD 11

 
 
Tabell 1. Förändringar mellan de nationella rödlistorna 2000 och 2005. Förändringar som innebär att 
ett taxa flyttats till en lägre rödlistekategori har markerats gröna, medan uppgraderingar har 
markerats röda. 
 
 
Inför datakörningarna har en manuell uppdatering av rödlistekategorierna gjorts. 
Vidare har arter som i den nya rödlistan bedömts som livskraftiga avlägsnats från 
databasen. Förändringarna i rödlistekategori framgår i tabell 1. 721 rödlistade arter 
ingick i databasen innan uppdateringen. 572 arter återstod efter utrensningen av 
livskraftiga arter. Dessa omfattas av projektets körningar och analyser. 
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4. RESULTAT 
 
Uppgifterna nedan och listorna i bilagorna 1-4 är resultat av de körningar som har 
gjorts med ArtDatabankens data. Läsaren bör ha i åtanke att dessa data är mindre 
fullständiga för en del organismgrupper.  Mer om detta i diskussionsdelen. 
 
 
4.1 Arter i Norrbottens län ur ett svenskt perspektiv 

 
o 209 av landets rödlistade arter har 25 % eller mer av sin förekomstarea (fynd 

efter 1980) i Norrbottens län.  
o 93 av landet rödlistade arter har 100 % av sin förekomstarea (fynd efter 1980) i 

Norrbottens län. Dessa arter framgår av bilaga 1. 
o Av dessa 93 arter är 44 klassade som hotade, dvs. tillhör kategorierna akut 

hotad (3 arter), starkt hotad (19) samt sårbar (22). Dessa arter framgår av 
bilaga 2. 

 
 
4.2 Arter i Norrbottens län ur ett globalt perspektiv 
 

o 112 rödlistade arter där Norrbottens län hyser minst 2 % av 
världspopulationen.  Dessa arter framgår av bilaga 3. 

o 24 globalt rödlistade arter har minst 2 % av sin världsutbredning i Norrbotten. 
Dessa framgår av bilaga 4.  

o För 10 globalt rödlistade taxa hyser länet minst 10 % av världsutbredningen. 
Dessa arter framgår av tabell 2. 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Organismgrupp

Röd-
liste-
kate-
gori

Internati
onell 

kategori

Norrbotten
s andel av 

världspopul
ationen %

Papaver laestadianum pältsavallmo Kärlväxter EN h2v 40,0
Agathidium pulchellum brokig aspmycelbagge Skalbaggar EN h2 40,0
Silene furcata polarblära Kärlväxter EN h2v 38,0
Artemisia campestris ssp. bottnica bottenviksmalört Kärlväxter NT h2v 37,4
Persicaria foliosa ävjepilört Kärlväxter VU h2 15,4
Alisma wahlenbergii småsvalting Kärlväxter EN h2v 14,4
Braya linearis fjällkrassing Kärlväxter EN h2 14,0
Papaver radicatum fjällvallmo Kärlväxter EN h2 10,0
Viola rupestris ssp. relicta lappviol Kärlväxter NT h2 10,0
Orthothecium lapponicum lappglansmossa Mossor VU h2 10,0

  
Tabell 2. Globalt rödlistade taxa där Norrbottens län hyser minst 10 % av världsutbredningen. 
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Vetenskapligt namn Svenskt namn Organismgrup
p

Röd-
liste-
kate-
gori

Sveriges 
andel av 
världs-

population
%

Norrbottens 
andel av 

världspopulat
ionen %

Collema curtisporum liten aspgelélav Lavar VU 90 72,2
Veraphis engelmarki nordlig glattbagge Skalbaggar DD 70 70,0
Papaver laestadianum pältsavallmo Kärlväxter EN 40 40,0
Dicranella riparia nordlig jordmossa Mossor NT 40 40,0
Agathidium pulchellum brokig aspmycelbagge Skalbaggar EN 40 40,0
Nevraphes perssoni Perssons glattbagge Skalbaggar DD 40 40,0
Paraleptophlebia werneri Saknas Sländor NT 80 40,0
Silene furcata polarblära Kärlväxter EN 38 38,0
Artemisia campestris ssp. bottnica bottenviksmalört Kärlväxter NT 40 37,4
Geoglossum hakelieri brun jordtunga Svampar VU 50 25,0
 
Tabell 3. De tio taxa för vilka Norrbotten bedöms hysa den största andel av världspopulationen. 
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5. EXEMPEL PÅ ANSVARSARTER I NORRBOTTENS LÄN 
 
I arbetet med att ta fram en kommunicerbar exempelsamling över ansvarsarter har 
kriterierna 1 och 2 i kapitel 2 fungerat som grundläggande kriterier. Dessa 
grundkriterier har sedan kompletterats med kriterier för representativitet avseende 
naturtyper, hotbakgrund, organismgrupper, etc. Ambitionen har varit att listan skall 
återspegla den mångfald av olika organismer och habitat som Norrbottens län har ett 
ansvar för. En exempelsamling som enbart hade bestått av fjällarter eller fåglar hade 
svårligen uppfyllt detta krav.  
 
I samband med urvalet av arter för exempelsamlingen har följande önskemål vägts 
in: 

o Länet bör hysa en stor del av världspopulationen för minst en av arterna.  
o Minst en av arterna bör vara globalt rödlistad och därmed bedömas riskera 

global utrotning. 
o Det bör ingå arter som hör hemma i norrbottniska naturtyper som fjäll, 

nordliga barrskogar, oreglerade vattendrag, våtmarker och Bottenvikskust. 
o Andra organismgrupper än ryggradsdjur och kärlväxter ska vara 

representerade. 
o Arter som länsstyrelsen redan arbetar med prioriteras. 
o Arter som är listade i Bilaga 1 i EU:s Habitatdirektiv prioriteras. 
o En god spridning vad gäller hotbild eftersträvas. 

 
I samband med urvalsarbetet har författaren bollat förslaget mot en handfull 
personer på länsstyrelsen. Kritiken har genomgående varit positiv. Det finns dock en 
tendens till att olika experter gärna vill lyfta fram ”sina” specialiteter som 
ansvarsarter i exempelsamlingen.  Detta innebär att det kan vara svårt att uppnå ett 
konsensus kring en exempelsamling som omfattar ett mindre antal arter. 
 
Urvalsarbetet resulterade i en exempelsamling på nio arter. De aktuella arterna 
framgår av tabell 4. Utförligare beskrivningar av arterna finns nedan. 

Art Organismtyp Hotkategori Naturtyp
Fjällräv däggdjur Akut hotad Kalfjäll
Fjällgås fågel Akut hotad Vide- och björkregionen i fjällen
Hänggräs kärlväxt Starkt hotad Bottenvikens strandängar
Taigakrokmossa mossa Starkt hotad Källpåverkade myrar
Järv däggdjur Starkt hotad Fjäll- och barrskogsregionerna
Flodpärlmussla blötdjur Sårbar Ostörda vattendrag
Laestadiusvallmo kärlväxt Starkt hotad Kalfjäll
Trådbrosklav lav Starkt hotad Ostörda grannaturskogar
Nordlig blombock skalbagge Starkt hotad Grova, gärna brända, lövträd
 
Tabell 4. Exempel på ansvarsarter för Norrbottens län. 
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Art Hottyp Huvudutbredning EU-art Övrigt
Fjällräv Brist på fjällämmel och kadaver. Konkurens med rödräv. Sverige x
Fjällgås Jakt vid flyttning och övervintring Sverige x Globalt rödlistad
Hänggräs Upphörande hävd Underart: världen x
Taigakrokmossa Dikning, torvtäkt, etc. Sverige x
Järv Förföljelse Sverige x Globalt rödlistad
Flodpärlmussla Biotopförstörelse, felaktiga skogsbruksåtgärder Sverige x Globalt rödlistad
Pältsavallmo Insamling Världen x Globalt rödlistad
Trådbrosklav Skogsbruk Sverige
Nordlig blombock Brist på grova björkar. Brist på skogsbränder. Sverige
 
Tabell 5. Hot och bevarandestatus för några norrbottniska ansvarsarter.  
 
 
5.1 Fjällräv Alopex lagopus (akut hotad, CR) 
 
Fjällräven är ett litet hunddjur som i Sverige har sin utbredning begränsad till 
fjällregionen. Arten har en cirkumpolär utbredning och förekommer i arktiska alpina 
miljöer i Fennoskandien, Ryssland, Alaska och Kanada. Vidare förekommer arten på 
ett flertal öar i den arktiska regionen.   
 
Fjällräven lever vintertid huvudsakligen av kadaver, medan födan sommartid 
domineras av smådäggdjur, främst fjällämmel.  
 
Hot 
Fjällräven är i dagsläget landets mest hotade däggdjursart.  Under början av 1900-
talet jagades arten mycket hårt på grund av sin värdefulla päls. Arten har inte 
återhämtat sig efter fredningen år 1928 utan har fortsatt att minska. I dagsläget 
bedöms fjällräven huvudsakligen vara hotad av födobrist och konkurrens med den 
större rödräven. Födobristen beror dels på att antalet kadaver tros ha minskat under 
1900-talet. Vidare har antalet s.k. lämmelår varit extremt lågt de senaste 20 åren. 
 
Bevarandeåtgärder 
Fram till år 2008 pågår LIFE-projektet SEFALO+ som syftar till att stabilisera och öka 
den fennoskandiska fjällrävsstammen. Den enda bevarandeåtgärd som visat sig 
fungera med mycket gott resultat för fjällräven är en kombination av rödrävsjakt och 
stödutmatning i särskilda insatsområden.   
 
Norrbottens ansvar 
Länet har ett försumbart ansvar för den globala stammen av arten, men har en 
avgörande betydelse för artens fortbestånd på den skandinaviska halvön. Länet 
hyser en mycket stor del av landets fjällrävshabitat och fungerar som ett viktigt 
transitområde mellan fjällrävsstammarna i de nordöstra och sydvästra delarna av 
Skandinavien. 
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5.2 Fjällgås Anser erythropus (akut hotad, CR) 
 
Fjällgåsen är en liten gås som har sin svenska utbredning i björk- och videmarker i 
fjällen. Arten har gått tillbaka mycket kraftigt i Fennoskandien  sedan 1940-talet och 
den ursprungliga nordiska populationen uppskattades år 2004 15-20 par med en 
långsam nedåtgående trend. Dessa fjällgäss häckar i Norge, medan en 
återintroducerad population finns i Sverige. Den kända svenska förekomsten är 
begränsad till ett område i södra Norrbottensfjällen där utplantering av uppfödda 
fjällgäss skett sedan år 1981. Utsättningen stoppades år 1999 och den svenska 
förekomsten uppgår idag till 10-15 par. 
 
Hot 
Fjällgåsen är en globalt hotad art. Jakt av arten vid rast- och övervintringslokaler har 
identifierats som det enskilt största hotet mot artens överlevnad. Då artens svenska 
stam är extremt liten kan även andra faktorer, som till exempel rödrävens expansion 
i fjällregionen och störningar vid häckningslokalen få stora konsekvenser. 
 
Bevarandeåtgärder 
Sedan år 1977 bedriver Svenska Jägareförbundet ett uppfödnings- och 
utplanteringsprojekt för arten. Syftet med projektet har varit att minska dödligheten 
under övervintringen genom att få gässen att övervintra i det ”säkra” Nederländerna 
istället för det mindre säkra, ursprungliga Östeuropa och Centralasien. Projektet har 
använt sig av vitkindade gäss som fosterföräldrar och därigenom fått den 
återintroducerade stammen att ändra flyttningsväg. 
 
Det svenska bevarandeprojektet har varit nationellt och internationellt omdiskuterat 
och kritiserat då det frångått en del internationellt överenskomna principer för 
bevarandearbete. Kritiken har inte minskat av att det framkommit att 
bevarandeprojektet till delar använt sig av avelsgäss som inte varit rena fjällgäss.  
 
Norrbottens ansvar 
Fjällgåsen är en av världens mest hotade fågelarter. Skandinavien utgör ett 
randområde för artens naturliga utbredning. Länet hyser idag alla Sveriges och en 
mycket stor del av de nordiska fjällgässen. Länets ansvar för artens fortlevnad i 
landet är mycket stort, medan ansvaret för den globala överlevnaden är relativt stort. 
Det bör dock påpekas att länets utplanterade fjällgäss har inslag av bläsgåsgener och 
att stammen är av omtvistat bevarandevärde.  
 
 
5.3 Hänggräs Arctophila fulva (starkt hotad, EN) 
 
Hänggräs är ett flerårigt gräs med upp till 1m långa strån. Arten växer vid sjö- och 
älvstränder i Bottenviksregionen. I Sverige är arten känd från ett 30-tal lokaler. Arten 
har minskat kraftigt det senaste halvseklet och är idag endast känd från fem lokaler i 
landet. I Finland förekommer hänggräs på en lokal vid Uleåborg. De 6 aktuella 
lokalerna är de enda i världen av underarten pendulina.  
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Hot 
Hänggräs är konkurrenssvagt och förekommer endast på platser med störningar i 
form av översvämningar, iskkjuvningar, kreatursbete och slåtter.  Då flera av de 
gamla lokalerna tidigare varit betade eller slagna ligger det nära till hands att 
upphörande hävd är det enskilt största hotet mot arten. 
 
Bevarandeåtgärder 
Det behövs troligen en kombination av olika åtgärder för att säkerställa denna arts 
överlevnad i landet och underarten pendulinas överlevnad i världen. Ett nationellt 
åtgärdsprogram för arten har utarbetats och inkluderar åtgärder som försiktig hävd 
vid aktuella lokaler och en del av de gamla lokalerna, samt utplantering vid gamla  
lokaler.  
 
Norrbottens ansvar 
Norrbotten har ett absolut ansvar för artens överlevnad i landet.  Länets ansvar för 
den globala överlevnaden av underarten pendulina är också mycket stort. 
 
 
5.4 Järv Gulo gulo (starkt hotad, EN) 
 
Järven är ett medelstort rovdjur och har sitt huvudsakliga svenska 
utbredningsområde i fjällen och de fjällnära skogarna. Arten har en cirkumpolär 
utbredning och förekommer i alpina och boreala områden i norra Europa, Ryssland 
och Nordamerika. 
 
Järven lever vintertid huvudsakligen av ren, men även hare, räv och skogshöns 
förekommer som vinterföda. Under barmarksperioden är födan troligen mer 
varierad. 
 
I Sverige påträffades år 2004 73 föryngringar av arten, vilket motsvarar cirka 440 
djur. Sveriges riksdag har fastställt ett nationellt etappmål som uppgår till 90 
föryngringar för arten. 
 
Hot 
Järven hotas av födobrist vintertid. Illegal förföljelse har troligen en stor betydelse för 
artens beståndsutveckling. 
 
Bevarandeåtgärder 
Järven omfattas av den nationella rovdjurspolitiken och är fridlyst. Arten inventeras 
av landets länsstyrelser i samarbete med rennäringen och inventeringsresultatet 
ligger till grund för ersättningar och bidrag till rennäringen. 
 
Järven är en av de rovdjursarter för vilka regionala förvaltningsplaner håller på att 
utarbetas av länsstyrelserna i samarbete med olika aktörer. Ökad lokal delaktighet i 
förvaltningen av järvstammen och ökad tillsyn i järvens utbredningsområde under 
vinterhalvåret skulle långsiktigt kunna minska den illegala jaktens omfattning. 
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Norrbottens ansvar 
Länet hyser majoriteten av landets järvar och en stor del av Skandinaviens och 
Västeuropas stam. Arten är globalt hotad och länets ansvar för artens överlevnad är 
stort. 
 
 
5.5 Taigakrokmossa Hamatocaulis lapponicus (starkt hotad, EN) 
 
Taigakrokmossa är en röd, brun eller grön sparsamt förgrenad grov bladmossa med 
ensidigt böjda blad.  
 
Arten förekommer troligen cirkumpolärt i kontinentala delar av den norra 
barrskogsregionen.  I Sverige och Finland växer arten huvudsakligen i djupa myrar 
med viss källpåverkan. 
 

 
 
Fig 6. Taigakrokmossa. Foto: Sture Westerberg. 
 
Hot 
Arten hotas främst av förändringar i lokalernas hydrologi. Detta innebär 
huvudsakligen dikningar. 
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Bevarandeåtgärder 
Arten bör eftersökas i lämpliga miljöer i nordöstra Norrbotten. Lokaler av arten bör 
ges ett ändamålsenligt skydd och arten bör beståndsövervakas för att kunna fånga 
upp en eventuell tillbakagång i ett tidigt skede.  
 
Norrbottens ansvar 
Länet hyser en stor del av landets förekomst. Arten är prioriterad av EU i 
bevarandearbetet. Länet hyser i storleksordningen 80 % av Sveriges förekomst av 
arten och 16 % av den europeiska förekomsten. Länets ansvar är högt. 
 
5.6 Flodpärlmussla Margaritifera margaritifera (sårbar, VU) 
 
Flodpärlmussla är ett blötdjur som förekommer över stora delar av det norra 
halvklotets boreala och tempererade områden. Arten förekommer endast i rinnande 
vatten och har gått tillbaka kraftigt över stora delar av dess utbredningsområde.  
 
Musslorna är beroende av förekomst av öring eller lax för sin fortplantning. I ett 
tidigt livsstadium lever musslans larver som parasiter på fiskarnas gälblad. 
Musslorna kan bli mycket gamla. Sveriges äldsta kända mussla är 280 år gammal och 
har påträffats i Görjeån i Norrbottens län. Musslorna verkar bli äldst i de nordliga 
delarna av artens utbredningsområde. 
 
Hot 
Olika faktorer som hindrar artens förökning är det största hotet mot arten. Vuxna 
musslor kan överleva i flera decennier utan reproduktion och det finns i dagsläget ett 
stort antal sådana restbestånd som enbart består av äldre musslor, men där ingen 
föryngring ägt rum på lång tid. De stora hoten mot musslans föryngring är 
igenslamning och biotopförstörelse.  Konkreta hot kan vara skogsavverkningar som 
går för nära vattendrag med arten, väg- och kraftverksbyggen. 
 
Flodpärlmusslan är fridlyst. Trots detta förekommer fall av fiske efter musslornas 
pärlor.  Denna olagliga verksamhet kan lokalt utgör ett hot mot artens fortbestånd. 
 
Bevarandeåtgärder 
Lämpliga bevarandeåtgärder inkluderar skydd av rika lokaler, utveckling av hänsyn 
vid skogsbruksåtgärder som avverkning, markberedning och gödsling. Vidare är 
fiskevårdande insatser av lokala bestånd av öring och/eller lax mycket viktiga. 
 
Norrbottens ansvar 
Kunskapen om artens förekomst i länet är relativt dålig. Länet hyser dock ett stort 
antal kända lokaler.  Cirka 1/5 av landets kända och ca 1/3 av kända fertila bestånd 
finns i länet. Arten är listad i EU’s habitatdirektiv och Sverige uppskattas av 
ArtDatabanken hysa 40 % av den europeiska förekomsten av arten. 
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5.7 Laestadiusvallmo Papaver laestadianum (starkt hotad, EN) 
 
Laestadiusvallmo är en flerårig fjällväxt med svavelgula blommor. Vallmon växer i 
låg- och mellanalpin nivå i ett mycket begränsat område i nordligaste Sverige och 
Norge. I Sverige är arten endast känd från fjället Pältsan i det nordligaste hörnet av 
landet. 
 
Artens vetenskapliga namn är uppkallat efter prästen och botanikern Lars Levi 
Laestadius som påträffade arten på fjället Pältsan år 1859. 
 

 
 
Fig 7. Laestadiusvallmo. Foto: Ola Larsson 
 
Hot 
I dagsläget är inga större direkta hot mot artens fortlevnad kända.  Otillåten 
insamling kan vara ett direkt hot.  Artens extremt lilla förekomst gör den dock 
mycket utsatt för störningar som exempelvis mänsklig biotopförstörelse eller 
storskaliga förändringar i exempelvis klimatet. 
 
Bevarandeåtgärder 
Inga direkta åtgärder är aktuella i dagsläget. Artens utsatta situation gör dock att det 
är motiverat med regelbunden beståndsövervaking för att i ett tidigt skede kunna 
upptäcka en eventuell tillbakagång av arten. 
 
Norrbottens ansvar 
Laestadiusvallmo finns endast i ett mycket begränsat område i nordligaste Sverige 
och Norge. Arten är klassad som globalt hotad och listad i EU’s habitatdirektiv. 
Länet har ett mycket stort ansvar för artens överlevnad. 
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5.8 Trådbrosklav Ramalina thrausta (starkt hotad, EN) 
 
Trådbrosklav är en ljus hänglav som huvudsakligen växer på gran i stabila miljöer 
som gransumpskogar, bäckraviner och bäckdråg. Arten påminner till utseendet om 
den betydligt vanligare garnlaven, men är något spensligare. 
 
Trådbrosklav förekommer idag sällsynt i landet. Den har tidigare förekommit i hela 
landet, men har gått tillbaka mycket kraftigt. Arten är cirkumpolär och förekommer i 
stora områden i Europa, Asien och Nordamerika. Arten har gått tillbaka i stora delar 
av sitt utbredningsområde. 
 
Hot 
Då arten är mycket känslig för klimatförändringar och växer i produktiva 
skogsmiljöer är skogsbruksåtgärder det största hotet mot arten. I Centraleuropa och 
södra Sverige orsakades artens kraftiga tillbakagång troligen till stora delar av 
luftföroreningar.  
 
Bevarandeåtgärder 
Artens överlevnad är beroende av att förekomster av arten skyddas genom 
reservatsbildning eller frivilliga avsättningar. 
 
Norrbottens ansvar  
Länet hyser cirka 30 % av den kända svenska förekomsten av denna starkt hotade 
art. Sveriges andel av den globala förekomsten av arten är liten och länets ansvar för 
artens globala överlenad torde därmed vara ringa medan länets ansvar för artens 
överlevnad i landet är stor. 
 
 
5.9 Nordlig blombock Leptura nigripes (starkt hotad, EN) 
 
Nordlig blombock är en 13-18 mm lång svart skalbagge med rödbruna-gulbruna 
täckvingar.  
 
Nordlig blombock är känd från Småland och Östergötland samt från Uppland och 
norrut.  Arten har dock minskat kraftigt under det gångna seklet och de senaste 30 
åren har arten enbart påträffats i Upplands, Västerbottens och Norrbottens län. Arten 
kräver grova, stående, döda  och solexponerade stammar eller högstubbar av framför 
allt björk och har en tydlig förkärlek för brända träd. 
 
Hot 
Arten hotas dels av en minskande andel gammal björk i skogslandskapet och dels av 
en effektiv bekämpning av skogsbränder och därmed brist på bränd ved.  
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Bevarandeåtgärder 
Generellt skulle arten gynnas av en ökande andel grova lövträd i skogslandskapet. 
Riktade naturvårdsbränningar i lövträdsrika bestånd inom artens 
utbredningsområde skulle troligen vara en effektiv bevarandeåtgärd för arten.  
 
Naturvårdsbränningar har de senaste tio åren ökat i omfattning inom 
storskogsbruket och detta är en utveckling som bör uppmuntras. Vidare vore det  
önskvärt med naturvårdsbränningar i lämpliga naturreservat. 
 
Norrbottens ansvar 
Länet hyser knappt 80 % av landets kända förekomst av arten. Länets andel av artens 
globala förekomst bedöms vara någon procent. 
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6. DISKUSSION  
 
 
6.1 Felkällor 
 
När man beskriver så komplexa frågor som bevarandevärden och utbredningar med 
siffror blir det med nödvändighet en förenkling. En okritisk användning av denna 
rapport skulle resultera i en del olämpliga prioriteringar. Frågor den kritiske läsaren 
bör ställa sig är: 
 

o Kan bristande kunskap om en viss arts svenska eller globala utbredning vara 
orsaken till att länets andel hamnar högt? 

o Kan andra faktorer än andel av en utbredning vara avgörande i länets 
naturvårdsprioriteringar? 

o Kan det faktum att enbart ArtDatabankens data från perioden efter år 1980 
använts ha påverkat resultatet? 

 
Arter som saknas 
En del arter, som exempelvis flodpärlmussla, har inte vaskats fram i sökningarna 
trots att de enligt gängse kunskap har en stor del av sitt aktuella svenska 
utbredningsområde i länet. I både flodpärlmusslans fall skulle orsaken kunna vara 
att dessa uppmärksammade arter varit föremål för omfattande inventeringsinsatser i 
de landsdelar där arten är mindre vanlig. En annan möjlig orsak är att de 
inventeringsinsatser som trots allt genomförts i länet inte har kommit ArtDatabanken 
till känna.  
 
Kunskapsbrist 
Kunskapsbrist har naturligtvis en stor påverkan på analyserna. – För analyser av 
länets andel av den svenska utbredningen för välkända organismgrupper är 
kunskapbrist inget stort problem. Motsatsen gäller för analyser av andelen av den 
globala utbredningen av arter ur mindre väl kända organismgrupper. 
Kunskapsbristen gäller framför allt stora organismgrupper som insekter och 
svampar. Läsaren måste ha detta i åtanke och använda sig av tabellerna med 
förstånd.  
 
Det bör poängteras att ArtDatabanken har tillgång till landets ledande experter och 
att stor energi lagts ned på att ta fram underlagsmaterialet för de aktuella faktorerna. 
Då kunskapsbrist även fortsatt kommer att råda för ett flertal av länets rödlistade 
arter måste vi i många fall nöja oss med kvaliteten på tillgängliga data.  
 
ArtDatabanken har i sin värdering klassificerat datakvaliteten på olika 
populationsuppskattningar – detta skulle kunna redovisas i tabellform. Även antalet 
fynd som finns registrerade i ArtDatabankens databaser kan ge en fingervisning om 
datakvaliteten. 
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Sifferuppgifterna skall läsas med en stor nypa salt. Trots detta ger de nog i dagsläget 
bästa möjliga fingervisning av länets betydelse för bevarandet av rödlistade arter i 
landet och världen.  
 

 
 
Fig 9. Jaktfalksungar i Gällivarefjällen 2004. Fotografi taget i samband med ringmärkning. Foto: 
Johan Ekenstedt. 
 
 
6.2 Urvalskriterier 
 
Användbarheten av global rödlistekategori 
Fördelen med att använda globalt hot (tabell 2) som ett prioriteringskriterium är att 
endast relativt välkända organismgrupper är listade.  Detta då Internationella 
naturvårdsunionen (IUCN) enbart tagit fram rödlistor för mer välkända 
organismgrupper. 
 
Användbarheten av att arten är listad i EU’s fågel och habitatdirektiv 
Det vore en möjlighet att använda listning i EU’s fågel- eller habitatdirektiv som ett 
urvalskriterium. Fördelen med detta är att olika aktörer har större möjligheter att få 
europeisk finansiering för bevarandeinsatser för dessa arter. Då listningen till delar 
genomfördes på politiska grunder kan det dock inte anses vara ett objektivt 
urvalskriterium. 
 
Begränsning i rödlistade eller hotade arter 
Analyserna har enbart gjorts med arter som bedömts som icke livskraftiga i den 
svenska rödlistan. Detta innebär att en del mer vanliga arter för vilka Sverige och 
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Norrbotten har en stor del av världspopulationen faller bort. Exempel på sådana 
arter är myrsnäppa, större korsnäbb och fjällämmel. 
 
Begränsning i taxonomisk nivå 
Analyserna gäller arter och underarter. I vissa fall kan Norrbottens län hysa unika 
varieteter av arter. Dessa, lägre taxonomiska nivåer,  har inte fångats upp i denna 
analys. 
 
 
6.3 Utblick 
 
Möjligheter till vidare analys 
I denna rapport har förekomstarea samt fynd efter år 1980 använts. Det kan 
argumenteras för att utbredningsområde och fynd från längre tidsperioder kan vara 
ett mer lämpliga när dåligt kända och svåridentifierade arter skall analyseras. – Ju 
sämre känd en art är desto mindre exakt förekomstarea och fynd efter år 1980 antas 
vara för att beskriva artens status. Vidare analyser av de olika sätten att mäta 
förekomst för olika organismgrupper vore önskvärda. Av detta skäl bör resultaten i 
denna rapport ses som preliminära.  
 
Det vore önskvärt att utvidga den genomförda manuella bearbetningen av 
förekomstuppgifter med ytterligare några tiotal arter. Detta arbete har dock inte 
rymts inom ramen för denna rapport. Optimalt skulle länsstyrelsens och 
utomstående spetskompetens för vissa naturtyper (exempelvis skogs- och 
våtmarksinventerare) gå igenom ”sina” arter för att minska eventuella fel som beror 
på bristfällig rapportering till ArtDatabanken.  
 
Ytterligare en önskvärd analys vore att titta närmare på vilka naturtyper som hyser 
de listade arterna. Finns det exempelvis norrbottniska naturtyper som är så kallade 
hot spots med extra täta koncentrationer av ansvarsarter? 
 
Möjligt informationsarbete 
Ansvarsbegreppet har en stor potential när naturvårdsarbete och –prioriteringar 
skall kommuniceras. Det ligger en pedagogisk poäng i att kunna motivera en 
myndighets prioriteringar i sitt arbete med ett ansvarsperspektiv. 

 
De exempel på ansvarsarter för länet som lyfts fram i denna rapport skulle kunna 
användas i informationsmaterial, mm. Exempelsamlingen bör diskuteras vidare 
internt och externt och skulle senare kunna fastställas.  
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8. ORDLISTA 
 
 
Akut hotad art (CR) En art är Akut hotad när den bedöms löpa extremt stor risk 

att dö ut i vilt tillstånd.  
 
ArtDatabanken Nationell myndighet med ansvar för återkommande 

utvärdering av de i landet förekommande arternas status 
och utbredning. Utvärderingen resulterar bland annat i 
nationella rödlistor som publiceras vart femte år. 

 
Försvunnen art (RE) En art är Försvunnen  när det är ställt utom rimligt tvivel att 

den sista individen som är potentiellt kapabel till 
reproduktion inom regionen (landet) har dött eller 
försvunnit från regionen. 

 
Habitat  Den miljö inom vilken en organism lever. 
 
Hotad art Art som i nationell eller internationell rödlista klassificerats i 

en av kategorierna akut hotad, starkt hotad eller sårbar. 
 
Missgynnad art (NT) Ar bedöms som Missgynnad om den inte uppfyller 

kriterierna för akut hotad, starkt hotad eller sårbar men 
bedöms vara nära att uppfylla kriterierna för någon av dessa 
kategorier nu eller inom en nära framtid. 

 
Rödlistad art Art som i nationell eller internationell rödlista klassificerats i 

en av kategorierna försvunnen, akut hotad, starkt hotad, 
sårbar, missgynnad eller kunskapsbrist. 

 
Starkt hotad art (EN) En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga data indikerar att 

den löper mycket hög risk att dö ut i vilt tillstånd. 
 
Sårbar art (VU) En art är Sårbar när bästa tillgängliga data indikerar att arten 

löper hög risk att dö ut i vilt tillstånd. 
 
Utdöd art (EX) En art är Utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den 

sista individen dött. 
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8. BILAGOR 
 

1. Nationellt rödlistade arter med mer än 25% av sin svenska förekomstarea i 
Norrbottens län. 

2. Nationellt hotade arter med hela sin svenska förekomst i Norrbottens län. 
3. Nationellt rödlistade arter med mer än 2% av sin globala förekomst i 

Norrbottens län. 
4. Globalt hotade arter med mer än 2% av sin globala förekomst i Norrbottens 

län. 
5. Egna kompletteringar. 
6. Nytillkomna arter i och med 2005 års rödlista. 
 

 
 
  



Bilaga 1. Rödlistade arter med mer än 25 % av sin svenska förekomst i Norrbottens län

Vetenskapligt namn Svenskt namn Organismgr
upp

Rödliste
kategori

Global 
rödlista

Procent 
av 

förekomst
area efter 

1980
Pisidium hinzi Saknas Blötdjur VU 100,0
Olethreutes boisduvaliana blybandbrokvecklare Fjärilar EN 100,0
Clossiana improba dvärgpärlemorfjäril Fjärilar VU h2 100,0
Colias hecla högnordisk höfjäril Fjärilar NT 100,0
Clossiana polaris högnordisk pärlemorfjäril Fjärilar EN 100,0
Apamea zeta högnordiskt ängsfly Fjärilar DD 100,0
Euphydryas iduna lapsk nätfjäril Fjärilar NT 100,0
Eupithecia fennoscandica nejlikmalmätare Fjärilar NT 100,0
Chionodes violacea sandstävmal Fjärilar VU 100,0
Polia lamuta sibiriskt lundfly Fjärilar NT 100,0
Ancylis paludana sumpvialsikelvecklare Fjärilar NT 100,0
Alloclemensia mesospilella vinbärsbredvingemal Fjärilar NT 100,0
Sigara fallenoidea nordlig buksimmare Halvvingar NT 100,0
Pachytomella parallela Saknas Halvvingar DD 100,0
Chara braunii barklös sträfse Kransalger VU 100,0
Tolypella canadensis fjällrufse Kransalger NT 100,0
Gentianella aurea blekgentiana Kärlväxter EN 100,0
Chamaedaphne calyculata finnmyrten Kärlväxter NT 100,0
Stellaria fennica finnstjärnblomma Kärlväxter CR 100,0
Braya linearis fjällkrassing Kärlväxter EN h2 100,0
Armeria maritima ssp. sibirica fjälltrift Kärlväxter VU 100,0
Papaver radicatum fjällvallmo Kärlväxter EN h2 100,0
Arctophila fulva hänggräs Kärlväxter EN h2 100,0
Carex holostoma kolstarr Kärlväxter EN h2 100,0
Platanthera obtusata lappfela Kärlväxter EN h2 100,0
Viola rupestris ssp. relicta lappviol Kärlväxter NT h2 100,0
Potentilla multifida mångfingerört Kärlväxter EN 100,0
Silene furcata polarblära Kärlväxter EN h2v 100,0
Ranunculus sulphureus polarsmörblomma Kärlväxter VU 100,0
Stellaria longipes polarstjärnblomma Kärlväxter VU 100,0
Papaver laestadianum pältsavallmo Kärlväxter EN h2v 100,0
Draba subcapitata raggdraba Kärlväxter CR 100,0
Potentilla robbinsiana raggfingerört Kärlväxter VU 100,0
Chaerophyllum prescottii rysskörvel Kärlväxter CR 100,0
Moehringia lateriflora ryssnarv Kärlväxter EN h2 100,0
Potamogeton vaginatus slidnate Kärlväxter NT 100,0
Luzula arctica snöfryle Kärlväxter NT h2 100,0
Carex nardina staggstarr Kärlväxter NT 100,0
Primula nutans strandviva Kärlväxter NT h2 100,0
Sagina caespitosa tuvnarv Kärlväxter NT 100,0
Trisetum subalpestre venhavre Kärlväxter NT h2 100,0
Meesia hexasticha alpsvanmossa Mossor VU 100,0
Orthotrichum pellucidum arktisk hättemossa Mossor VU 100,0
Trichostomum arcticum arktisk lancettmossa Mossor VU 100,0
Cnestrum glaucescens fjällmyggmossa Mossor DD 100,0
Funaria arctica fjällspåmossa Mossor DD 100,0
Grimmia plagiopodia fågelgrimmia Mossor EN 100,0
Encalypta longicollis halsklockmossa Mossor VU 100,0
Bryum axel-blyttii jokkbryum Mossor DD 100,0
Seligeria tristichoides kantdvärgmossa Mossor VU 100,0
Grimmia atrata koppargrimmia Mossor VU 100,0
Mielichhoferia mielichhoferi kopparkismossa Mossor EN 100,0
Campylium laxifolium källspärrmossa Mossor NT 100,0



Bilaga 1. Rödlistade arter med mer än 25 % av sin svenska förekomst i Norrbottens län

Orthothecium lapponicum lappglansmossa Mossor VU h2 100,0
Desmatodon systylius lapptuss Mossor NT 100,0
Psilopilum cavifolium liten järvmossa Mossor NT 100,0
Arctoa anderssonii liten jökelmossa Mossor VU 100,0
Anastrophyllum sphenoloboides myrtrappmossa Mossor DD 100,0
Seligeria subimmersa nordisk dvärgmossa Mossor VU 100,0
Dicranella riparia nordlig jordmossa Mossor NT 100,0
Isopterygiopsis alpicola nordlig skimmermossa Mossor DD 100,0
Arnellia fennica parbladsmossa Mossor NT 100,0
Lophozia polaris polarflikmossa Mossor DD 100,0
Rhizomnium andrewsianum polarrundmossa Mossor NT 100,0
Trematodon laetevirens rak tranmossa Mossor VU 100,0
Pseudoleskeella papillosa raspdvärgbågmossa Mossor NT 100,0
Seligeria oelandica trumpetdvärgmossa Mossor VU 100,0
Hygrohypnum styriacum uddbäckmossa Mossor NT 100,0
Desmatodon leucostoma vittandad tuss Mossor NT 100,0
Agathidium pulchellum brokig aspmycelbagge Skalbaggar EN h2 100,0
Carphoborus cholodkowskyi Cholodkovskys bastborre Skalbaggar VU 100,0
Melandrya barbata kolsvart brunbagge Skalbaggar EN 100,0
Ctenicera cuprea nordlig glansknäppare Skalbaggar DD 100,0
Veraphis engelmarki nordlig glattbagge Skalbaggar DD 100,0
Nevraphes perssoni Perssons glattbagge Skalbaggar DD 100,0
Chlaenius costulatus praktsammetslöpare Skalbaggar VU 100,0
Atomaria abietina Saknas Skalbaggar NT 100,0
Cyphaea latiuscula Saknas Skalbaggar VU 100,0
Gabrius bescidicus Saknas Skalbaggar DD 100,0
Haliplus sibiricus Saknas Skalbaggar NT 100,0
Tachinus basalis Saknas Skalbaggar DD 100,0
Trachypachus zetterstedtii Saknas Skalbaggar DD 100,0
Ceutorhynchus scapularis strandsenapvivel Skalbaggar DD 100,0
Monochamus urussovi större granbock Skalbaggar EN 100,0
Ophiogomphus cecilia grön flodtrollslända Sländor EN* h2 100,0
Molanna submarginalis Saknas Sländor DD 100,0
Nemoura arctica Saknas Sländor DD 100,0
Nemoura viki Saknas Sländor DD 100,0
Tyromyces kmetii aprikosticka Svampar DD 100,0
Brachyopa cinerea brun trädsavblomfluga Tvåvingar DD 100,0
Xylomya czekanovskii karelsk barkfluga Tvåvingar EN 100,0
Xylota suecica nordisk träblomfluga Tvåvingar NT 100,0
Chalcosyrphus jacobsoni svart mulmblomfluga Tvåvingar DD 100,0
Actaea erythrocarpa röd trolldruva Kärlväxter VU 94,3
Artemisia campestris ssp. bottnica bottenviksmalört Kärlväxter NT h2v 93,5
Carex bicolor brokstarr Kärlväxter EN 90,9
Anser erythropus fjällgås Fåglar CR fd 90,5
Limosa lapponica myrspov Fåglar VU* f 86,1
Draba crassifolia dvärgdraba Kärlväxter EN 85,7
Piloporia sajanensis lämmelporing Svampar EN 85,7
Mielichhoferia elongata nickkismossa Mossor VU 83,3
Ennearthron palmi Palms svampborrare Skalbaggar VU 83,3
Anthus cervinus rödstrupig piplärka Fåglar VU 81,2
Collema curtisporum liten aspgelélav Lavar VU 80,2
Xestia gelida Meves fjällfly Fjärilar NT 80,0
Arenaria humifusa grusnarv Kärlväxter VU h2 80,0
Hamatocaulis lapponicus taigakrokmossa Mossor EN h2 80,0
Leptura nigripes nordlig blombock Skalbaggar EN 77,8
Sedum villosum klibbig fetknopp Kärlväxter VU 75,0
Cyphelium pinicola fjällsotlav Lavar VU 75,0
Evernia mesomorpha grenlav Lavar VU 75,0
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Ceraclea excisa Saknas Sländor DD 75,0
Calypso bulbosa norna Kärlväxter NT h2 74,0
Meesia longiseta långskaftad svanmossa Mossor NT h2 69,0
Gloeophyllum protractum tallstocksticka Svampar VU 68,4
Diasemia reticularis bokstavsmott Fjärilar CR 66,7
Lophozia elongata kärrflikmossa Mossor DD 66,7
Melandrya dubia djupsvart brunbagge Skalbaggar VU 66,7
Polyporus pseudobetulinus vit aspticka Svampar EN 66,7
Gulo gulo järv Däggdjur EN h2d 66,0
Emberiza pusilla dvärgsparv Fåglar NT* 64,7
Calidris temminckii mosnäppa Fåglar NT 64,3
Mergus albellus salskrake Fåglar NT* f 61,9
Diplazium sibiricum ryssbräken Kärlväxter VU h2 60,0
Hypogymnia austerodes mörk blåslav Lavar DD 60,0
Dermestes palmi urskogsänger Skalbaggar VU 60,0
Phylloscopus borealis nordsångare Fåglar VU* 58,5
Falco peregrinus pilgrimsfalk Fåglar VU 58,0
Conotrema populorum vulkanlav Lavar DD 57,4
Valvata sibirica Saknas Blötdjur NT 57,1
Acasis appensata trolldruvelobmätare Fjärilar VU 57,1
Ascocoryne turficola myrmurkling Svampar DD 57,1
Heptagenia orbiticola Saknas Sländor DD 55,6
Cystopteris alpina alpstenbräken Kärlväxter VU 54,5
Boletopsis grisea tallgråticka Svampar VU 53,6
Hamatocaulis vernicosus käppkrokmossa Mossor NT h2 53,2
Anser fabalis sädgås Fåglar NT 53,0
Laurilia sulcata taigaskinn Svampar VU 52,5
Cyphelium karelicum liten sotlav Lavar VU 51,8
Falco rusticolus jaktfalk Fåglar EN f 50,0
Bryum rutilans alpbryum Mossor DD 50,0
Grimmia anomala fjällskogsgrimmia Mossor NT 50,0
Anastrophyllum cavifolium fjälltrappmossa Mossor DD 50,0
Grimmia anodon skedgrimmia Mossor NT 50,0
Distichium hagenii strandplanmossa Mossor VU 50,0
Tortula mucronifolia tornskruvmossa Mossor DD 50,0
Carphoborus rossicus fårad bastborre Skalbaggar VU 50,0
Phymatura brevicollis klibbtickvinge Skalbaggar VU 50,0
Cryptocephalus cruciger korstecknad fallbagge Skalbaggar DD 50,0
Cryptophagus plagiatus nordlig fuktbagge Skalbaggar NT 50,0
Atomaria lapponica Saknas Skalbaggar NT 50,0
Tachinus elegans Saknas Skalbaggar NT 50,0
Cryptocephalus aureolus stor grönfallbagge Skalbaggar VU 50,0
Paraleptophlebia werneri Saknas Sländor NT 50,0
Geoglossum hakelieri brun jordtunga Svampar VU 50,0
Aleurodiscus lividocaeruleus druvskinn Svampar NT 50,0
Oligoporus mappa skinnporing Svampar DD 50,0
Hypogymnia bitteri knottrig blåslav Lavar NT 49,7
Botrychium boreale nordlåsbräken Kärlväxter VU 49,0
Carex rhynchophysa älvstarr Kärlväxter NT 48,3
Chaenothecopsis viridialba vitskaftad svartspik Lavar NT 48,2
Pseudographis pinicola gammelgransskål Svampar NT 48,0
Fossombronia incurva sandbronia Mossor VU 46,2
Skeletocutis odora ostticka Svampar VU 44,5
Xylotrechus pantherinus sälggetingbock Skalbaggar NT 42,9
Alisma wahlenbergii småsvalting Kärlväxter EN h2v 41,2
Dipogon vechti nordlig vedvägstekel Steklar VU 40,0
Pycnoporellus alboluteus storporig brandticka Svampar CR 40,0
Trichaptum laricinum violmussling Svampar NT 39,9
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Aquila chrysaetos kungsörn Fåglar NT f 38,4
Aythya marila bergand Fåglar VU 38,3
Amylocorticium subincarnatum rosa jodskinn Svampar NT 37,5
Collema furfuraceum stiftgelélav Lavar NT 37,4
Saxifraga hirculus myrbräcka Kärlväxter VU h2 36,8
Circus cyaneus blå kärrhök Fåglar VU f 36,7
Dicerca furcata björkpraktbagge Skalbaggar NT 35,3
Primula scandinavica fjällviva Kärlväxter EN h2 33,3
Fuscopannaria ahlneri grangytterlav Lavar CR 33,3
Phaeophyscia constipata kalkkranslav Lavar EN 33,3
Lophozia laxa myrflikmossa Mossor NT 33,3
Acmaeops septentrionis korthårig kulhalsbock Skalbaggar NT 33,3
Atomaria pseudaffinis Saknas Skalbaggar NT 33,3
Upis ceramboides större svartbagge Skalbaggar EN 33,3
Cerylon impressum tallgångbagge Skalbaggar VU 33,3
Hydnotrya michaëlis barrtryffel Svampar NT 33,3
Antrodiella citrinella citronporing Svampar CR 33,3
Buteo lagopus fjällvråk Fåglar NT* 33,2
Lutra lutra utter Däggdjur VU h2 33,0
Collema fragrans rosettgelélav Lavar EN 31,8
Antrodia albobrunnea fläckporing Svampar VU 31,7
Botrychium lanceolatum topplåsbräken Kärlväxter VU 31,4
Chaenotheca laevigata nordlig nållav Lavar NT 31,0
Splachnum melanocaulon liten parasollmossa Mossor NT 30,8
Persicaria foliosa ävjepilört Kärlväxter VU h2 30,2
Branchinecta paludosa Saknas Kräftdjur NT 30,0
Enicmus apicalis slemsvampmögelbagge Skalbaggar NT 30,0
Antrodia primaeva urskogsticka Svampar EN 30,0
Evernia divaricata ringlav Lavar VU 29,9
Ramalina thrausta trådbrosklav Lavar EN 29,5
Inonotus leporinus harticka Svampar NT 28,8
Antrodia crassa kritporing Svampar CR 28,6
Amylocystis lapponica lappticka Svampar NT 28,1
Stephanopachys substriatus grov tallkapuschongbagge Skalbaggar NT h2 27,6
Haploporus odorus doftticka Svampar VU 27,4
Ursus arctos brunbjörn Däggdjur NT 25,0
Draba cacuminum blockhavsdraba Kärlväxter EN h2v 25,0
Dianthus superbus praktnejlika Kärlväxter EN 25,0
Arachnospila opinata virvelvägstekel Steklar NT 25,0
Inonotus subiculosus taigaporing Svampar DD 25,0



Bilaga 2. Hotade arter med hela sin svenska förekomst i Norrbottens län

Vetenskapligt namn Svenskt namn Organismgrupp Rödlistekategori
Pisidium hinzi Saknas Blötdjur VU
Olethreutes boisduvaliana blybandbrokvecklare Fjärilar EN
Clossiana improba dvärgpärlemorfjäril Fjärilar VU
Clossiana polaris högnordisk pärlemorfjäril Fjärilar EN
Chionodes violacea sandstävmal Fjärilar VU
Chara braunii barklös sträfse Kransalger VU
Gentianella aurea blekgentiana Kärlväxter EN
Stellaria fennica finnstjärnblomma Kärlväxter CR
Braya linearis fjällkrassing Kärlväxter EN
Armeria maritima ssp. sibirica fjälltrift Kärlväxter VU
Papaver radicatum fjällvallmo Kärlväxter EN
Arctophila fulva hänggräs Kärlväxter EN
Carex holostoma kolstarr Kärlväxter EN
Platanthera obtusata lappfela Kärlväxter EN
Potentilla multifida mångfingerört Kärlväxter EN
Silene furcata polarblära Kärlväxter EN
Ranunculus sulphureus polarsmörblomma Kärlväxter VU
Stellaria longipes polarstjärnblomma Kärlväxter VU
Papaver laestadianum pältsavallmo Kärlväxter EN
Draba subcapitata raggdraba Kärlväxter CR
Potentilla robbinsiana raggfingerört Kärlväxter VU
Chaerophyllum prescottii rysskörvel Kärlväxter CR
Moehringia lateriflora ryssnarv Kärlväxter EN
Meesia hexasticha alpsvanmossa Mossor VU
Orthotrichum pellucidum arktisk hättemossa Mossor VU
Trichostomum arcticum arktisk lancettmossa Mossor VU
Grimmia plagiopodia fågelgrimmia Mossor EN
Encalypta longicollis halsklockmossa Mossor VU
Seligeria tristichoides kantdvärgmossa Mossor VU
Grimmia atrata koppargrimmia Mossor VU
Mielichhoferia mielichhoferi kopparkismossa Mossor EN
Orthothecium lapponicum lappglansmossa Mossor VU
Arctoa anderssonii liten jökelmossa Mossor VU
Seligeria subimmersa nordisk dvärgmossa Mossor VU
Trematodon laetevirens rak tranmossa Mossor VU
Seligeria oelandica trumpetdvärgmossa Mossor VU
Agathidium pulchellum brokig aspmycelbagge Skalbaggar EN
Carphoborus cholodkowskyi Cholodkovskys bastborre Skalbaggar VU
Melandrya barbata kolsvart brunbagge Skalbaggar EN
Chlaenius costulatus praktsammetslöpare Skalbaggar VU
Cyphaea latiuscula Saknas Skalbaggar VU
Monochamus urussovi större granbock Skalbaggar EN
Ophiogomphus cecilia grön flodtrollslända Sländor EN*
Xylomya czekanovskii karelsk barkfluga Tvåvingar EN



Bilaga 3 Nationellt rödlistade arter med mer än 2 % av sin globala förekomst i Norrbottens län

Vetenskapligt namn Svenskt namn Organismgrup
p

Röd-
liste-
kate-
gori

Sveriges 
andel av 
världs-

population
%

Norrbottens 
andel av 

världspopulati
onen %

Collema curtisporum liten aspgelélav Lavar VU 90 72,2
Veraphis engelmarki nordlig glattbagge Skalbaggar DD 70 70,0
Papaver laestadianum pältsavallmo Kärlväxter EN 40 40,0
Dicranella riparia nordlig jordmossa Mossor NT 40 40,0
Agathidium pulchellum brokig aspmycelbagge Skalbaggar EN 40 40,0
Nevraphes perssoni Perssons glattbagge Skalbaggar DD 40 40,0
Paraleptophlebia werneri Saknas Sländor NT 80 40,0
Silene furcata polarblära Kärlväxter EN 38 38,0
Artemisia campestris ssp. bottnica bottenviksmalört Kärlväxter NT 40 37,4
Geoglossum hakelieri brun jordtunga Svampar VU 50 25,0
Dermestes palmi urskogsänger Skalbaggar VU 40 24,0
Atomaria lapponica Saknas Skalbaggar NT 40 20,0
Nemoura viki Saknas Sländor DD 20 20,0
Persicaria foliosa ävjepilört Kärlväxter VU 51 15,4
Alisma wahlenbergii småsvalting Kärlväxter EN 35 14,4
Braya linearis fjällkrassing Kärlväxter EN 14 14,0
Enicmus apicalis slemsvampmögelbagge Skalbaggar NT 40 12,0
Pisidium hinzi Saknas Blötdjur VU 10 10,0
Euphydryas iduna lapsk nätfjäril Fjärilar NT 10 10,0
Papaver radicatum fjällvallmo Kärlväxter EN 10 10,0
Viola rupestris ssp. relicta lappviol Kärlväxter NT 10 10,0
Meesia hexasticha alpsvanmossa Mossor VU 10 10,0
Orthothecium lapponicum lappglansmossa Mossor VU 10 10,0
Trematodon laetevirens rak tranmossa Mossor VU 10 10,0
Carphoborus cholodkowskyi Cholodkovskys bastborre Skalbaggar VU 10 10,0
Chlaenius costulatus praktsammetslöpare Skalbaggar VU 10 10,0
Atomaria abietina Saknas Skalbaggar NT 10 10,0
Cyphaea latiuscula Saknas Skalbaggar VU 10 10,0
Trachypachus zetterstedtii Saknas Skalbaggar DD 10 10,0
Primula scandinavica fjällviva Kärlväxter EN 27 9,0
Fuscopannaria confusa forsgytterlav Lavar VU 50 8,3
Ennearthron palmi Palms svampborrare Skalbaggar VU 10 8,3
Xyletinus tremulicola aspbarkgnagare Skalbaggar VU 70 7,8
Vertigo geyeri kalkkärrsgrynsnäcka Blötdjur NT 50 7,5
Pytho kolwensis större barkplattbagge Skalbaggar EN 40 7,3
Vertigo genesii otandad grynsnäcka Blötdjur NT 50 7,1
Valvata sibirica Saknas Blötdjur NT 12 6,9
Conotrema populorum vulkanlav Lavar DD 10 5,7
Heptagenia orbiticola Saknas Sländor DD 10 5,6
Cystopteris alpina alpstenbräken Kärlväxter VU 10 5,5
Skeletocutis odora ostticka Svampar VU 12 5,3
Eupithecia fennoscandica nejlikmalmätare Fjärilar NT 5 5,0
Chionodes violacea sandstävmal Fjärilar VU 5 5,0
Primula nutans strandviva Kärlväxter NT 5 5,0
Sagina caespitosa tuvnarv Kärlväxter NT 5 5,0
Orthotrichum pellucidum arktisk hättemossa Mossor VU 5 5,0
Trichostomum arcticum arktisk lancettmossa Mossor VU 5 5,0
Campylium laxifolium källspärrmossa Mossor NT 5 5,0
Arctoa anderssonii liten jökelmossa Mossor VU 5 5,0
Anastrophyllum sphenoloboides myrtrappmossa Mossor DD 5 5,0
Isopterygiopsis alpicola nordlig skimmermossa Mossor DD 5 5,0
Carphoborus rossicus fårad bastborre Skalbaggar VU 10 5,0
Cryptocephalus cruciger korstecknad fallbagge Skalbaggar DD 10 5,0
Cryptophagus plagiatus nordlig fuktbagge Skalbaggar NT 10 5,0
Tachinus elegans Saknas Skalbaggar NT 10 5,0
Xylotrechus pantherinus sälggetingbock Skalbaggar NT 10 4,3
Hypogymnia austerodes mörk blåslav Lavar DD 7 4,2
Xestia gelida Meves fjällfly Fjärilar NT 5 4,0
Hamatocaulis lapponicus taigakrokmossa Mossor EN 5 4,0
Elatine orthosperma nordslamkrypa Kärlväxter VU 20 3,9
Ampedus suecicus nordlig rödrock Skalbaggar NT 70 3,9
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Pseudographis pinicola gammelgransskål Svampar NT 8 3,8
Cyphelium pinicola fjällsotlav Lavar VU 5 3,8
Dicerca furcata björkpraktbagge Skalbaggar NT 10 3,5
Hypogymnia bitteri knottrig blåslav Lavar NT 7 3,5
Botrychium lanceolatum topplåsbräken Kärlväxter VU 11 3,5
Meesia longiseta långskaftad svanmossa Mossor NT 5 3,5
Acmaeops septentrionis korthårig kulhalsbock Skalbaggar NT 10 3,3
Atomaria pseudaffinis Saknas Skalbaggar NT 10 3,3
Upis ceramboides större svartbagge Skalbaggar EN 10 3,3
Antrodia primaeva urskogsticka Svampar EN 10 3,0
Botrychium boreale nordlåsbräken Kärlväxter VU 6 2,9
Stephanopachys substriatus grov tallkapuschongbagge Skalbaggar NT 10 2,8
Hamatocaulis vernicosus käppkrokmossa Mossor NT 5 2,7
Larus fuscus fuscus silltrut (nominatrasen) Fåglar VU 37,5 2,6
Gulo gulo järv Däggdjur EN 4 2,6
Draba cacuminum blockhavsdraba Kärlväxter EN 10 2,5
Anastrophyllum cavifolium fjälltrappmossa Mossor DD 5 2,5
Aleurodiscus lividocaeruleus druvskinn Svampar NT 5 2,5
Oligoporus mappa skinnporing Svampar DD 5 2,5
Fossombronia incurva sandbronia Mossor VU 5 2,3
Pytho abieticola mindre barkplattbagge Skalbaggar VU 10 2,3
Atomaria alpina Saknas Skalbaggar NT 10 2,3
Platynus mannerheimii gransumplöpare Skalbaggar NT 40 2,2
Antrodia albobrunnea fläckporing Svampar VU 7 2,2
Calypso bulbosa norna Kärlväxter NT 3 2,2
Cyphelium karelicum liten sotlav Lavar VU 4 2,1
Carex holostoma kolstarr Kärlväxter EN 2 2,0
Cnestrum glaucescens fjällmyggmossa Mossor DD 2 2,0
Funaria arctica fjällspåmossa Mossor DD 2 2,0
Grimmia plagiopodia fågelgrimmia Mossor EN 2 2,0
Seligeria tristichoides kantdvärgmossa Mossor VU 2 2,0
Grimmia atrata koppargrimmia Mossor VU 2 2,0
Seligeria subimmersa nordisk dvärgmossa Mossor VU 2 2,0
Arnellia fennica parbladsmossa Mossor NT 2 2,0
Lophozia polaris polarflikmossa Mossor DD 2 2,0
Rhizomnium andrewsianum polarrundmossa Mossor NT 2 2,0
Seligeria oelandica trumpetdvärgmossa Mossor VU 2 2,0
Desmatodon leucostoma vittandad tuss Mossor NT 2 2,0
Melandrya barbata kolsvart brunbagge Skalbaggar EN 2 2,0
Ctenicera cuprea nordlig glansknäppare Skalbaggar DD 2 2,0
Gabrius bescidicus Saknas Skalbaggar DD 2 2,0
Haliplus sibiricus Saknas Skalbaggar NT 2 2,0
Tachinus basalis Saknas Skalbaggar DD 2 2,0
Ceutorhynchus scapularis strandsenapvivel Skalbaggar DD 2 2,0
Monochamus urussovi större granbock Skalbaggar EN 2 2,0
Lasconotus jelskii granbarkbagge Skalbaggar VU 10 2,0
Callidium aeneum grönhjon Skalbaggar NT 10 2,0
Dyschirius angustatus mjälgrävare Skalbaggar VU 10 2,0
Molanna submarginalis Saknas Sländor DD 2 2,0
Antrodia infirma urskogsporing Svampar EN 10 2,0
Xylomya czekanovskii karelsk barkfluga Tvåvingar EN 2 2,0
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Vetenskapligt namn Svenskt namn Organismgrupp

Röd-
liste-
kate-
gori

Internati
onell 

kategori

Norrbottens 
andel av 

världspopul
ationen %

Papaver laestadianum pältsavallmo Kärlväxter EN h2v 40,0
Agathidium pulchellum brokig aspmycelbagge Skalbaggar EN h2 40,0
Silene furcata polarblära Kärlväxter EN h2v 38,0
Artemisia campestris ssp. bottnica bottenviksmalört Kärlväxter NT h2v 37,4
Persicaria foliosa ävjepilört Kärlväxter VU h2 15,4
Alisma wahlenbergii småsvalting Kärlväxter EN h2v 14,4
Braya linearis fjällkrassing Kärlväxter EN h2 14,0
Papaver radicatum fjällvallmo Kärlväxter EN h2 10,0
Viola rupestris ssp. relicta lappviol Kärlväxter NT h2 10,0
Orthothecium lapponicum lappglansmossa Mossor VU h2 10,0
Primula scandinavica fjällviva Kärlväxter EN h2 9,0
Xyletinus tremulicola aspbarkgnagare Skalbaggar VU h2 7,8
Vertigo geyeri kalkkärrsgrynsnäcka Blötdjur NT h2d 7,5
Pytho kolwensis större barkplattbagge Skalbaggar EN h2 7,3
Vertigo genesii otandad grynsnäcka Blötdjur NT h2d 7,1
Primula nutans strandviva Kärlväxter NT h2 5,0
Hamatocaulis lapponicus taigakrokmossa Mossor EN h2 4,0
Meesia longiseta långskaftad svanmossa Mossor NT h2 3,5
Stephanopachys substriatus grov tallkapuschongbagge Skalbaggar NT h2 2,8
Hamatocaulis vernicosus käppkrokmossa Mossor NT h2 2,7
Gulo gulo järv Däggdjur EN h2d 2,6
Draba cacuminum blockhavsdraba Kärlväxter EN h2v 2,5
Calypso bulbosa norna Kärlväxter NT h2 2,2
Carex holostoma kolstarr Kärlväxter EN h2 2,0
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Egna kompletteringar av ArtDatabankens uppgifter 
 
 
ArtDatabanken saknar detaljerade uppgifter för ett mindre antal sällsynta och 
känsliga arter.  För att dessa arter skall kunna ingå i denna rapports analyser har en 
egen komplettering av Norrbottens andel för ett antal av dessa arter gjorts. 
Underlaget för dessa kompletteringar framgår nedan. Det bör påpekas att generell 
kunskaps- och egen tidsbrist gjort att analyserna varierar i kvalitet.  
 
 
Fjällräv Alopex lagopus 
 
Fjällräv inventeras sedan slutet av 90-talet årligen av Länsstyrelsen i samarbete med 
Stockholms universitet. Den mest framkomliga vägen att inventera arten är att 
besöka kända lyor under våren och sommaren för att fastställa föryngringar. Under 
de gångna 5 åren har följande antal föryngringar konstaterats i Sverige1: 
 

 
Då fjällrävsstammen minskat en hel del de gångna åren är det rimligt att enbart 
använda de senaste fem årens inventeringsresultat för att beräkna Norrbottens andel 
av fjällrävspopulationen.  
 
Ett genomsnitt för Norrbottens andel av hela landets föryngringar de senaste fem 
åren blir 20%. 
 
Norrbottens andel av den svenska populationen: 20% 
 
 
Kungsörn Aquila chrysaetos 
 
Kungsörnen häckar i stora delar av Sverige, men har sin huvudutbredning i norra 
Sveriges skogs- och fjälltrakter.  I samband med ett nationellt symposium om 
kungsörn 2002 gjordes bedömning att  34 % av landets kungsörnsstam fanns i 
Norrbottens län2. 
 
Norrbottens andel av den svenska populationen:  34% 
 

                                                           
1 Love Dalén, Stockholms universitet. Telefonsamtal 2005-02-02 
2 Symposium om Kungsörn. Grövelsjön, Dalarna 27-29 september 2002. Symposiedokumentation. 

Norrbottens län Övriga Sverige Totalt
2000 0 2 2
2001 4 5 9
2002 0 4 4
2003 0 1 1
2004 2 12 14
Totalt 6 24 30



Raggdraba Draba subcapitata 
 
Raggdraba är en i Sverige nyligen upptäckt kärlväxtart som endast är känd från ett 
begränsat område i Arjeplogsfjällen. Arten finns således enbart i Norrbottens län. 
 
Norrbottens andel av den svenska populationen: 100% 
 
 
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 
 
Pilgrimsfalken förkommer häckande över stora delar av Sverige, men har tydliga 
kärnområden i sydvästra Sverige samt Norrbottens län. Arten inventeras av ideella 
ornitologer. På grund av Norrbottens storlek och relativa brist på ornitologer blir 
inventeringen mindre heltäckande än i södra Sverige.  Under det relativt goda 
inventeringsåret 2002 påträffades 58 % (57 av 98) av landets häckande par i 
Norrbottens län. Den verkliga andelen av landets population torde vara större än så. 
 
Norrbottens andel av den svenska populationen:  58% 
 
 
Jaktfalk Falco rusticolus 
 
Jaktfalken förkommer häckande i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 
Under åren 1998-2004 har arten inventerats i samtliga län. Inventeringarnas 
omfattning har varierat något mellan år och län. Under sjuårsperioden har 50 % (128 
av 256) lyckade häckningar legat i Norrbottens län. 3 
 
Norrbottens andel av den svenska populationen:  50% 
 
 
Järv Gulo gulo 
 
Norrbottens län hyser merparten av den svenska järvstammen. Årliga inventeringar 
genomförs av landets länsstyrelser och inventeringsresultatet registreras i den 
nationella databasen Rovdjursforum.  En sammanställning över antalet föryngringar 
av järv under åren 2000-2004 framgår av tabellen nedan. 

 
 

                                                           
3 Data från Johan Ekenstedt, Projekt Jaktfalk Norrbotten. 

BD Riket
2000 29 42
2001 38 50
2002 37 58
2003 40 62
2004 44 73

188 285



Av 285 föryngringar i riket under denna femårsperiod påträffades 188 i länet. Detta 
motsvarar 66 % av föryngringarna. 
 
Norrbottens andel av den svenska populationen:  66% 
 
 
Utter Lutra lutra 
 
Uttern är spridd över hela länet. Enkelt jämförbara data saknas för arten. Ett antal län 
har de gångna 15 åren genomfört omfattande inventeringar av arten. I Norrbottens 
län har inga heltäckande inventeringar genomförts, men lokala inventeringar har 
bland annat genomförts i Gällivare kommun, nedre delen av Råneälvens 
avrinningsområde samt i Piteälvens vattensystem. Det finns inga detaljerade 
populationsuppskattningar publicerade för arten, men en av landets främsta kännare 
för arten gör uppskattningen att cirka en tredjedel av landets stam finns i 
Norrbottens län.4 
 
Norrbottens andel av den svenska populationen:  33% 
 
 
Lodjur Lynx lynx 
 
Årliga inventeringar genomförs av landets länsstyrelser och inventeringsresultatet 
registreras i den nationella databasen Rovdjursforum.  År 2003 är det senaste år då 
en godtagbar kunde genomföras i merparten av landet. Det året hyste Norrbottens 
län 17 % (34 av 207) av landets familjegrupper av lodjur.5 
 
Norrbottens andel av den svenska populationen:  17 % 
 
 
Björn Ursus arctos 
 
Björn är en svårinventerad art då djuren är ligger i ide under merparten av 
snösäsongen. Enligt gängse uppfattning har den svenska björnstammen fyra 
kärnområden. Två av dessa ligger i Norrbottens län. Den mest aktuella detaljerade 
populationsuppskattningen som publicerats för björn anger att i storleksordningen 
25 % av den svenska björnstammen finns i Norrbottens län.6 Även om björnstammen 
ökat sedan 1996 torde länets andel av den svenska stammen vara relativt konstant. 
 
Norrbottens andel av den svenska populationen:  25 % 
 
 

                                                           
4 Mia Bisther, muntl. kommunikation 2005-04-18. 
5 Liberg, O., och Andrén, H. Manuskript. Lodjurstammen i Sverige 1994-2004. Grimsö 
forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet. Resultat för rovdjursinventeringen i Norrbottens län 2003. 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2003. 
6 Swenson, J. Och Sandegren, F. Ekologi och förvaltning av brunbjörnen i Skandinavien: Slutrapport från det 
Skandinaviska Björnprojektet. 
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Vetenskapligt namn Svenskt namn Organismgrupp
Rödli
stekat
egori

Naturtyper Kommentar

Limosella aquatica ävjebrodd Kärlväxter NT L
Sagina x normaniana normansarv Kärlväxter DD FJ
Rumex acetosella ssp arenicola sandsyra Kärlväxter DD FJ
Taraxacum rubrolineatum randmaskros Kärlväxter DD j Endast BD
Chroothece rupestris Alger VU L Endast BD
Nostoc calcicola Alger VU L Endast BD
Nostoc zetterstedti sjöhjortron Alger NT L
Bryum marratii östersjöbryum Mossor DD H
Hygrohypnum cochlearifolium skedbäckmossa Mossor NT F
Scapania spitsbergensis spetsbergsmossa Mossor NT F Endast BD
Trematodon brevicollis fjälltranmossa Mossor NT F
Clavaria purpurea luddfingersvamp Svampar NT S
Clavariadelphus punctatus flattoppad klubbsvamp Svampar NT S
Cortinarius badiovinaceus Svampar NT S
Cortinarius ionophullus rutspindling Svampar NT S
Cortinarius venetus olivspindling Svampar NT S
Entoloma jubatum sepiarödling Svampar NT J
Hydnellum gracilipes smalfotad taggsvamp Svampar EN S
Hygrocybe russocoriacea lädervaxskivling Svampar NT JU
Lactarius musteus tallriska Svampar NT S
Lyophyllum semitale mjölsvärting Svampar NT S
Oligoporus lateritius lateritticka Svampar VU S
Paullicorticium allantosporum bågsporigt gömskinn Svampar NT S
Phellodon niger svart taggsvamp NT s
Pellodon secretus taigataggsvamp DD S Endast BD
Podostroma alutaceum Svampar NT S
Ramaria spinulosa taggfingersvammp NT s
Tricholoma matsutake goliatmusseron NT S
Biatora fallax fjällig knopplav Lavar DD S
Elixia flexella vedstjärna Lavar DD S
Lobaria pulmonaria lunglav Lavar NT S
Micarea hedlundii luddig stiftdynlav Lavar VU s
Pannaria hookeri fjällgytterlav nt f
Alauda arvensis sånglärka Fåglar NT J
Carbodacus erythrinus rosenfink NT JSUV
Lanius collurio törnskata NT JS
Larus fuscus silltrut VU HLMV
Oenanthe oenanthe stenskvätta NT FHJ
Parus cinctus lappmes NT S
Perisoreus infaustus lavskrika NT S
Philomachus pugnax brushande NT FHLV
Riparia riparia backsvala NT JUV
Zoarces viviparus tånglake NT M
Arachnospila abnormis finmovägstekel Steklar NT JS
Lasioglossum boreale fjällsmalbi Steklar DD S
Osmia svenssoni fjällmurarbi Steklar DD FS
Acerbia alpina nordisk igelkottsspinnare Fjärilar EN F Endast BD
Agonopterix broennoeensis fjällskäreplattmal Fjärilar NT JS
Catastia kistrandella stenblocksmott Fjärilar VU F Endast BD
Catastia marginea guldfransmott Fjärilar NT FJ
Cauchas brevaiantennella fjällantennmal Fjärilar NT F Endast BD
Elachista abiskoella abiskogräsminerarmal Fjärilar NT FJ Endast BD
Elachista kebneella kebnegräsminerarmal Fjärilar NT FJ Endast BD
Elachista vonschantzi kustgräsminerarmal Fjärilar NT H
Eucosma saussureana fjällskärefrövecklare Fjärilar NT JS
Gazoryctra fuscoargenteus lapsk rotfjäril Fjärilar DD F Endast BD
Holarctica puengeleri arktisk igelkottspinnare Fjärilar VU F Endast BD
Lycaena hippothoe violettkantad guldvinge Fjärilar NT JSU
Monochroa saltenella fjällängssyredystermal Fjärilar DD J
Sophronia gelidella fjällnäbbmal Fjärilar VU F Endast BD
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Stenoptilia islandicus tuvbräckefjädermott Fjärilar NT F Endast BD
Xestia quieta spensligt hedfly Fjärilar VU F Endast BD
Blera eoa Tvåvingar DD S Endast BD
Rocetelion humerale Tvåvingar NT S
Urytalpa ochracaea Tvåvingar NT S
Urytalpa trivittata Tvåvingar VU S Endast BD
Cis dentatus Skalbaggar NT S
Pityophtorus morosovi Skalbaggar DD S
Platysoma lineare Skalbaggar NT S
Quedius lundbergi Skalbaggar NT S



Ansvarsarter i Norrbottens län 
 
Ungefär hur stor andel av landets uttrar och järvar finns i Norrbottens 
län? Vilka globalt hotade arter finns i länet? Denna rapport försöker att 
sätta länets unika växt- och djurliv i ett större perspektiv och belyser 
tanken att länet har ett särskilt fördjupad ansvar för att bevara vissa djur- 
och växtarter, så kallade ansvarsarter.  
 
Rapporten belyser ansvarsartsbegreppet ur svenskt och globalt 
perspektiv. I rapporten ingår referenslistor med uppskattningar av länets 
andel av olika rödlistade arters förekomster i hela landet och världen. 
Dessa listor är resultatet av omfattande sökningar bland Sveriges 
samtliga rödlistade arter. Vidare innehåller rapporten beskrivningar av 
exempel på norrbottniska ansvarsarter. 
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