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Förord
Med årsskriften Skog & mark fylls ett tomrum i rapporteringen från den 
svenska miljöövervakningen. Övervakning av landmiljön har utvecklats 
kraftigt under 2000-talets första decennium och det är en omfattande och 
mångskiftande verksamhet som nu för första gången presenteras i en samlad 
årsskrift.

Den nationella miljöövervakningen innehåller ett nödvändigt grundelement av 
upprepning eftersom användbarheten och därmed värdet av data till stor del 
är kopplad till långa tidsserier. Men verksamheten utvärderas och utvecklas 
ständigt för att möta aktuella samhällsbehov, vilket ställer särskilt stora krav 
på flexibilitet och kostnadseffektivitet. Ett aktuellt exempel är hur kopplingen 
mellan det nationella och de regionala övervakningsprogrammen förstärks 
inom gemensamma delprogram, där länsstyrelserna samverkar med varandra 
och med det nationella programmet för att uppnå större effektivitet och 
slagkraft.

Skog & mark 2010 tar ett brett grepp över landbaserad miljöövervakning 
och fokus ligger i år på en presentation av de delprogram som redan har 
etablerat löpande dataproduktion. Kommande år planerar vi att gå vidare med 
inriktning på aktuella tematiska frågor.

Vi önskar våra läsare en trevlig läsning och hoppas på att den nya årsskriften 
kommer att bidra till utökade kontakter och fördjupade diskussioner med alla 
som är engagerade inom det samlade svenska miljöövervakningsprogrammet!

Manuela Notter    Johan Abenius
Enhetschef    Programområdesansvarig våtmarker,
Naturvårdsverket    projektledare Skog & mark 2010
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Fjällen är den del av Sverige där den av 
växthusgasutsläppen förväntade upp-
värmningen kan få störst effekter på 
landekosystemen. Inte för att tempera-
turökningen i grader förväntas bli större 
där än på andra håll i landet, utan för att 
området temperaturmässigt ligger på eller 
nära tröskeln för växternas biomassepro-
duktion genom fotosyntes. En liten medel-
temperaturökning under sommaren får då 
stora effekter på ekosystemens produktivi-
tet, struktur och artinnehåll. 

Somrarna har blivit tydligt varmare och 
längre i fjällen under de två senaste årtion-
dena (figur 1). Förändringarna är av den 
storleksordningen att de kan förväntas 
tydligt påverka fjällekosystemen. Det finns 
sannolikt ett inslag av naturliga klimat-
fluktuationer bakom detta faktum, men 
det är också högst troligt att den ökande 
växthuseffekten är en bakomliggande fak-
tor som pressar upp de observerade kur-
vorna. 
 
Skogsgränsens förändring svår att mäta
Effekten av varmare klimat i bergstrakter 
brukar oftast beskrivas som att gränserna 
mellan olika vegetationszoner rör sig upp-
åt i höjdled (figur 2). Det verkar då vara en 
god idé för miljöövervakningen att mäta 
hur dessa gränser förflyttar sig upp, eller 

ned, över tiden. Detta är dock lättare sagt 
än gjort eftersom dessa gränser bara fram-
står som tydliga på avstånd. Detta gäller i 
hög grad den kanske ekologiskt viktigas-
te av dessa gränser: skogsgränsen mellan 
subalpin skog, vanligtvis dominerad av 
fjällbjörk, och lågalpint kalfjäll dominerat 
av buskar, ris, gräs och örter. Hur man än 
väljer att exakt definiera skog så är denna 
gräns oftast en diffus övergångszon på tio-
tals till hundratals höjdmeter. Med fjärr-
analys på satellitdata eller flygbilder kan 
zongränserna grovt avgränsas, men säker-
heten är för låg för att följa mindre gräns-
förskjutningar. 

Tydligt höjd trädgräns under 1900-talet
För att komma runt detta problem har 
Länsstyrelserna i Jämtland och Dalarna 
i stället initierat en miljöövervakning av 
trädgränsen, vilken här definieras som den 
översta nivån inom ett 500 meter brett bäl-
te längs en fjällsluttning där man påträffar 
trädindivid som är minst 2 meter höga. De 
har följt upp ett urval av lokaler i södra 
fjälltrakterna vilka tidigare besökts av 
växtekologen Harry Smith kring 1915 och 
av professorn i naturgeografi Leif Kullman 
i mitten av 1970-talet. Resultatet visar på 
en tydlig höjning av trädgränsen, vilken 
accelererat efter 1975 (figur 3). Särskilt för 

gran och björk är det främst en fråga om 
att sedan länge etablerade lågvuxna träd 
börjat växa på höjden, medan den högre 
tallgränsen till en betydande del består av 
nya fröspridda tallar. 

Ny teknik för skogsgränsövervakning
Samtidigt som trädgränsen är relativt lätt-
mätt är den inte i sig särskilt ekologiskt 
relevant – först när träden tätnar till gles 
skog bryts exempelvis vinden påtagligt, 
och kalfjällets skarpa skillnader mellan 
vindblottor och snölegor dämpas. Inom det 
av Naturvårdsverket finansierade forsk- 
ningsprogrammet EMMA pågår ett pro-
jekt för att med hjälp av flygburen laser-
skanning och digitala infraröda flygbilder 

Klimateffektövervakning i fjällen
Flera initiativ har tagits för att kunna övervaka hur den 
förväntade klimatförändringen påverkar fjällområdet.

••• Ola Inghe, Naturvårdsverket
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kartera skogsgränsen i all sin komplexitet. 
Den stora fördelen med laserskanning, en 
teknik som bygger på att fånga in ekona 
efter utsända korta pulser av laserljus, är 
att den möjliggör en tredimensionell kart-
läggning av vegetationens struktur, i rela-
tion till underliggande markyta (figur 4). 
Vid den skanning som EMMA-program-
met testat i fjällen (ca 13 pulser/m2), kan 
enskilda träd kartläggas, liksom buskskik-
tet mellan och delvis även under träden. Pre-
liminära resultat pekar på att genom kopp-
ling till ett stickprov av fältobservationer 
kan en mycket informationsrik och detal-
jerad kartläggning av skogsgränsen ske, 
exempelvis detaljerade biomasseuppskatt-
ningar av den subalpina skogen (figur 5), 
videsnåren och möjligen även av fältskik-
tet (ört-, gräs- och risvegetationen). Efter-
som enskilda träd kan kartläggas, och 
sannolikt även artbestämmas, bör denna 
metodik även kunna användas för att 
observera trädgränsen. 

Fältobservationer kompletterar
Det är dock minst lika viktigt att föl-
ja förändringar inom de olika vegeta-
tionsbältena, exempelvis om täcknings-
graden och biomassa av skog-, busk-, 
fält och bottenskikt (lavar och mossor) änd-
ras, om lavar ersätts av ris och gräs, eller 

om vegetationsfria vindblottor växer igen 
eller brer ut sig. Då krävs fältobservationer 
av framförallt vegetationen. Här kan NILS- 
programmet (sidan 17-19) ge ett viktigt 
dataunderlag. Underlaget kan behöva 
kompletteras med övervakning som foku-
serar på vegetationsförändringarnas bero-
ende av höjd, väderstreck på sluttningarna 
och det finskaligare snölege-/vindblotte-
mönstret. I programmet Fjällvegetation 
planerar länsstyrelserna i Jämtland och 
Västerbotten att följa vegetationsföränd-
ringar i linjer av provytor som läggs ut 
stjärnformigt i fem väderstreck från utval-
da fjälltoppar. Provytorna, vilka invente-
ras med samma metoder och lika ofta som 
provytorna i NILS, kommer bland annat 
ge underlag för att beskriva hur olika 
växtarter förändrar sina utbredningsom-
råden längs fjällsidorna i takt med klimat-
förändringen. 

Snart vet vi om palsarna pallar
En naturtyp som är speciellt hotad av ett 
varmare klimat är palsmyrar som är en av de 
speciellt utpekade naturtyperna i EU:s Art- 
och habitatdirektiv. Palsmyrar är torvbild- 
ande våtmarker med stora, ibland upp 
till mer än tio meter höga, tuvbildningar 
– palsar – vilka i sitt inre har en kärna 
av evig is: permafrost. De förekommer i  

Norden i kontinentala delar av norra fjäll-
området med låg vinternederbörd och 
kalla vintrar, och det är ökad vinterneder-
börd och mildare vintrar snarare än enbart 
varmare somrar som är hotet. Existerande 
forskningsdata tyder på att palsbildning-
arna är på reträtt genom att permafrosten 
som bygger upp dem smälter undan, vilket 
skulle kunna leda till att naturtypen pals-
myrar på sikt helt försvinner från Sverige. 
Inom miljöövervakningens programområ-
de Våtmarker pågår ett utvecklingsprojekt 
som syftar till att använda fjärranalysme-
toder som del i ett långsiktigt övervak-
ningsprogram för palsmyrar.

Skog & Mark 2010 | Klimateffektövervakning i fjällen

Palsmyrar består av kullar av frusen torv och is som är omgivna av vatten och kärr. För att de ska bildas krävs bland annat en årsmedeltemperatur 
lägre än -1°C. Observationer från forskningsprojekt tyder på att palsmyrarna håller på att tina på grund av ett varmare klimat. Därför planeras nu för en 
långsiktig uppföljning av palsmyrarna med hjälp av laserskanning och högupplösta satellitbilder.
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Figur 4. Profil av en 10 meter bred och 400 meter lång transekt i skogsgränsen nära Abisko, producerad av högupplösande laserdata. Källa: EMMA.
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Sommartemperatur, avvikelser från medel 1961-1990
Figur 1. Utjämnad temperaturavvikelse (°C) i sommartemperaturen 
(juni-augusti) från medel åren 1961-1990 vid tre fjällstationer: 
Gäddede, Kvickjåkk och Tärnaby/Hemavan. Datakälla: SMHI.
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fjälltrakterna (inom 
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Figur 3. Björkens, granens och tallens trädgränsförändringar i Dalarnas län (vänstra diagrammet) och Jämtlands län (högra diagrammet) för tre 
olika tidsperioder: år 1915-1975, år 1975-2007 och år 1915-2007. Staplarna visar trädgränsens totala höjdledsförändring (altitudförändring) 
i meter beräknat på medelvärdet per lokal i länet. Max- och minimivärde för respektive trädslag, tidsperiod och län visas i mitten av respektive 
stapel. Datakälla: Lisa Öberg 2008.
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FLER MILJÖÖVERVAKNINGSAKTIVITETER I FJÄLLEN MED KLIMATERELEVANS

Program Ansvarig Klimatrelevans

Smågnagare i fjällen Nationell och regional miljööver vakning (alla fjällän utom 
Dalarna) bekostad av Naturvårdsverket. Utförare: SLU.

Sork och lämmelpopulationernas storlek och fluktuationer 
påverkas såväl av snötäckets tjocklek och kvalitet under 
vintern som av produktion av växtbiomassa under sommaren.  

Svensk Fågel taxering 
(se sidan 11-13)

Nationell och regional miljöövervakning (samtliga fjällän) 
be kostad av Naturvårds verket. Utförare: Lunds universitet. 

Fåglar har god spridningsförmåga och utbredning och 
antal reagerar ofta snabbt på klimatförändringar. 

Svensk Fågel taxering 
i fjällen

Regional miljööver vakning (Lst Dalarna, Jämtland, Västerbot-
ten.) bekostad av Natur vårdsverket. Utförare: Lunds universitet.

Se ovan. Extra inventeringsrutter i 
fjällen ger bättre dataunderlag.  

Fjällbjörkmätar utbrott Regional miljööver vakning (samtliga fjällän) bekos-
tad av Natur vårdsverket. Utförare: SLU. 

Flera utbrott med avlövning och eventuell björkskogsdöd 
befaras vid mildare vinterklimat. Kan påverka skogsgränsen. 

GLORIA 
(Global observation 
research initiative in 
alpine environments)

Internationellt program där vegetationen följs standardi-
serat på utvalda fjälltoppar. I Sverige nära Abisko (Prof. 
Ulf Molau, Göteborgs Universitet), samt ny lokal pla-
nerad i Jämtland (regional miljööövervakning). 

Klimatrelaterade vegetationsförändringar. 

ICOS 
(Integrated carbon 
observation system)

Nytt europeiskt program för övervakning av växthusgasavgång 
och -upptag. Svenska ICOS-initiativet leds av Anders Lind-
roth, Lund Universitet och finansieras av Vetenskapsrådet.

En ICOS-station, där noggrann ekosystemövervakning kommer  
att bedrivas, förläggs till palsmyren Stordalen nära Abisko. 

Figur 5. Björkskogens biomassa vid skogsgränsen, uppskattad genom att kombinera fältdata från cirkelytor (de gula punkterna) med 
högupplösande laserdata. Källa: Forskningsprogrammet EMMA.

KONTAKT: OLA INGHE, ola.inghe@naturvardsverket.se

Miljöövervakningsenheten på Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se

LÄS MER 

• Klimatövervakningen på www.naturvardsverket.se.
• Öberg, Lisa. 2008. Trädgränsen som indikator för ekologiska klimateffekter i fjällen.  

Rapport 2008:1 Miljö/Fiske, Miljöövervakning. Länsstyrelsen Jämtlands län, www.lansstyrelsen.se/jamtland.
• Carlsson, Bengt-Göran. 2007. Klimatövervakning vid Hundshögen. Länsstyrelsen Jämtlands län, www.lansstyrelsen.se/jamtland. 
• Om laserskanning på hemsidan för EMMA (Environmental Mapping and Monitoring with Airborne Laser and Digital Images),  

ett av Naturvårdverkets forskningsprogram: emma.slu.se

Skog & Mark 2010 | Klimateffektövervakning i fjällen
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FN:s ramkonvention om klimatföränd-
ringar (UNFCCC, Klimatkonventionen) 
antogs vid konferensen om miljö- och 
utveckling i Rio de Janeiro 1992. Den följ-
des 1997 upp med överenskommelsen om 
Kyotoprotokollet, där bindande åtagan-
den om utsläppsminskningar för I-länder-
na fastställdes. Kyotoprotokollet kan ses 
som ett första steg på vägen mot Klimat-
konventionens långsiktiga mål. 

Det gemensamma åtagandet om 
utsläppsminskningar med sammanlagt 5,2 
procent mellan 1990 och den så kallade 
åtagandeperioden år 2008-2012, delas 
mellan I-länderna. Eftersom EU är part 
under protokollet ska Sverige bidra till att 
nå EU:s utsläppsåtagande. Sverige, som 
redan tidigare gjort stora klimatinsatser, 
har dock fått rätt att öka sina utsläpp av 
växthusgaser med 4 procent mellan 1990 
och åtagandeperioden. 

För att följa upp Klimatkonventionens 
övergripande mål och parternas åtagan-
den enligt Kyotoprotokollet ska medlems-

staterna varje år rapportera utsläpp och 
upptag av koldioxid, lustgas och metan 
samt tre så kallade fluorerade växthusga-
ser i sektorerna: (1) energi inklusive trans-
porter, (2) lösningsmedel, (3) industripro-
cesser, (4) jordbruk, (5) markanvändnings-
sektorn (Land Use, Land-Use Change, and 
Forestry – LULUCF) och (6) avfall. 

Metodik för beräkningar av utsläpp och 
rapporteringsformat bestäms av riktlinjer 
framtagna av FN:s klimatpanel IPCC.

Markanvändning delas  
upp i olika kategorier
För att beräkna upptag och utsläpp av 
växthusgaser för markanvändningssektorn 
i Sverige används framförallt uppgifter 
från Riksskogstaxeringen och Markin-
venteringen, samt från Mark- och grödo-
inventeringen. I markanvändningssektorn 
rapporteras årliga förändringar i kolför-
råd i levande biomassa, dött organiskt 
material och markkol för brukad mark 
från 1990 och framåt. Dessa förråds årliga 

förändring rapporteras uppdelade på olika 
markanvändningskategorier: skogsmark, 
jordbruksmark, betesmark, våtmark, 
bebyggd mark och annan mark (se figur 
1). Eftersom Sverige har valt att betrakta 
annan mark och våtmark som obrukade 
kategorier beräknas inga kolförrådsför-
ändringar för dessa. En liten andel våt-
mark som används för torvbrytning rap-
porteras dock.

Kolförråden påverkas extra mycket när 
markanvändningen förändras och därför 
rapporteras förändringar i kolförråd sepa-
rat för mark som byter markanvändnings-
kategori.

Inom markanvändningssektorn rappor-
teras utöver detta också vissa växthusgas-
utsläpp för åtgärder som kvävegödsling av 
skogsmark, kalkning av jordbruksmark 
och konvertering av mark till jordbruks-
mark samt utsläpp vid skogsbrand.
Rapporteringen under Kyotoprotokollet 
ser lite annorlunda ut. Kolförrådsföränd-
ringar och åtgärder rapporteras för olika 

Miljöövervakningen bidrar till den 
internationella kolrapporteringen
Flera av den nationella miljöövervakningens program är viktiga för den årliga växthusgas-
rapporteringen till Klimatkonventionen. Rapporteringen syftar främst till att följa upp 
Klimatkonventionens övergripande mål och parternas åtaganden enligt Kyotoprotokollet.

••• Mattias Lundblad, SLU
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aktiviteter istället för i markanvändnings-
kategorier. En del aktiviteter är obligato-
riska och en del är frivilliga. För mer detal-
jer om Kyotorapporteringen hänvisas till 
litteraturlistan i slutet av artikeln.

Resultat från den svenska 
rapporteringen
Sveriges nettoupptag, det vill säga sum-
man av alla utsläpp och upptag, för mark-
användningssektorn uppgick år 2008 till 
cirka 15 miljoner ton koldioxidekvivalen-
ter (figur 2). Från 1990 fram till början 
av 2000-talet har nettoupptaget för hela 
markanvändningssektorn varierat mellan 
25 och 35 miljoner ton koldioxidekviva-
lenter per år. Under de senaste fem åren 
har nettoupptaget gradvis minskat. Det 
beror främst på att avverkningarna ökat 
mer än tillväxten och i viss mån på stor-
men ”Gudrun” 2005.

I förhållande till Sveriges totala utsläpp 
från fossila källor (cirka 63 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter år 2008) är mark-

användningssektorn en viktig sektor. 
Fram till 2005 översteg nettoupptaget i 
markanvändningssektorn utsläppen från 
inrikes transporter om cirka 20 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter. På grund av de 
osäkerheter som beräkningarna i mark-
användningssektorn har, och för att inte 
minska incitamenten att reducera utsläpp-
en i de fossila sektorerna, ingår inte mark- 
användningssektorn i det Svenska miljö-
målet och bara i begränsad utsträckning i 
bokföringen och åtagandet under Kyoto-
protokollet.

Förändring över tiden  
skattas för kolförrådet
Ett system har skapats som följer alla de 
markanvändningskategorier som ingår. 
Den svenska Riksskogstaxeringen omfat-
tar cirka 30 000 permanenta provytor 
(figur 3). Genom att använda permanenta 
provytor kan faktiska förändringar base-
ras på de eventuella förändringar av kol-
förråden som identifieras vid återinvente-

ringarna. Permanenta provytor är också 
en förutsättning om både brutto- och net-
toförändringar av markanvändning ska 
kunna spåras över tiden. 

För att beräkna kolförrådsförändringar 
tillämpar Sverige den så kallade tillstånds-
metoden för de viktigaste kolförråden. 
Det innebär att förändring av ett kolför-
råd skattas som förändring av kolmäng-
den mellan två på varandra följande tid-
punkter. Det främsta skälet för att välja 
tillståndsmetoden är noggrannhet men 
också att det finns en naturlig koppling av 
kolförråd till markanvändningskategorier. 

Det senare är ett krav i Klimatrapporte-
ringen. Ett tredje skäl är att samma metod 
kan tillämpas för alla typer av kolförråd.
För utförligare beskrivning av beräkning-
arna samt beräkningarna av utsläpp från 
de åtgärder som ingår i rapporteringen 
hänvisas till litteraturtipsen på nästa sida.

Figur 1. Fördelningen av rapporterad svensk 
areal på de markanvändningskategorier som 
används i klimatkonventionen, i miljoner 
hektar.

Skogsmark 28,0

Jordbruksmark 2,7

Betesmark 0,5

Bebyggd mark 2,0

Våtmark 7,3

Annan mark 4,6

Figur 2. Utsläpp/upptag av koldioxidekvivalenter åren 1990-2008 från 
markanvändningssektorn (LULUCF) i Sverige uppdelat i kolförråd.
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Figur 3. Provytorna i Riksskogstaxeringen är organiserade 
i så kallade trakter (kluster av provytor). Omkring tusen 
permanenta trakter eller cirka 6000 permanenta provytor 
inventeras årligen i en femårig inventeringscykel. Trakterna 
täcker alla relevanta markanvändningskategorier. På 
dessa provytor mäter Riksskogstaxeringen framförallt 
trädvariabler. Naturvårdsverkets miljöövervakning 
finansierar Markinventeringen, som på samma ytor 
beskriver markförhållanden samt samlar in och analyserar 
jordprover på bland annat kolinnehåll.
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I markanvändningssektorn rapporteras årliga förändringar i kolförråd 
i levande biomassa, dött organiskt material och markkol för brukad 
mark från 1990 och framåt.
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MÄTNING OCH BERÄKNING AV KOLFÖRRÅDSFÖRÄNDRINGAR
Levande biomassa: Kolförrådet levande biomassa beräknas och rapporteras för alla brukade markanvändningskategorier. På provytorna mäts diametern 1,3 meter 
över marken på alla levande träd som uppnått den höjden och den totala biomassan på en provyta beräknas med funktioner som relaterar den uppmätta dia-
metern till biomassan för trädets olika delar. Kolförrådet skattas genom att konvertera mängd biomassa till mängd kol. Det totala kolförrådet i levande biomassa 
uppgick år 2008 till närmare 2500 miljoner ton koldioxid och den årliga förändringen skattades år 2008 till ett nettoupptag på ca 18 miljoner ton koldioxid.

Dött organiskt material omfattar död ved och förna. Död ved utgörs av stående eller liggande döda träd eller rester av nedbrut-
na träd. Efter att nedbrytningsgrad och, om möjligt, trädslag har bestämts på provytan görs en omräkning till kolförråd.
Förna utgörs av årsförna, grovförna och markens humuslager. Kolmängden i årsförnan skattas genom samband mellan olika beståndsegen-
skaper och förnans omsättningshastighet. För grov förna, som utgörs av de fraktioner som varken är årsförna eller klassas som död ved, base-
ras skattningarna på mängden död ved. Humuslagret provtas och analyseras inom Markinventeringen. Innan humuslagerprovet tas plock-
as årsförnan bort för att undvika dubbelräkning. Om jordmånen är en torvjord räknas kolet i humuslagret till markkolsförrådet.

Markkolsförrådet: För skattning av förändring i markkolsförrådet i mineraljord på skogsmark och betesmark används data från Markinvente-
ringen. Beräkningar av kolmängden i mineraljord ner till 50 centimeters djup sker genom att skatta kolmängden i de olika provtagna mark-
horisonterna och genom att interpolera fram mängden markkol i mellanliggande skikt (figur 4). Korrigering görs också för provytans stenig-
het. Marken innehåller mycket stora mängder kol. Trots att den årliga förändringen i mineraljord utgör mindre än en promille av det tota-
la kolförrådet blir förändringarna relativt stora i absoluta tal. Mineraljordarna lagrar idag in cirka 6 miljoner koldioxid per år.
Koldioxidutsläpp från dikade torvjordar baseras på arealskattningar och emissionsfaktorer hämtade från studier där man mätt markre-
spiration i fält. Orörda torvjordar antas vara i balans vad gäller kolflöden och inga utsläpp beräknas för dessa marker. 

Jordbruksmark. För jordbruksmark beräknas och rapporteras kolbalansen för de översta 25 centimetrarna i mineraljord. En genomsnittlig årlig föränd-
ring per hektar beräknas med en regional markkolsmodell för åtta produktionsområden. Uppskalning till nationell nivå sker med hjälp av arealskatt-
ningarna från Riksinventeringen av skog. För beräkning av markens kolbalans utnyttjar modellen väderdata, årliga avkastningsdata för nio olika grup-
per av grödor samt årlig stallgödselanvändning. Dessutom används resultat avseende markens kolhalt och textur med mera från Mark- och grödoinven-
teringen inom miljöövervakningen. Resultat från Mark- och grödoinventeringen (se sid 25-27) används också för verifiering av modellresultaten.

Organogen jordbruksmark. Kolbalansen för organogen jordbruksmark beräknas genom att skatta den årliga kolförlusten per bortodlad 
centimeter genom generella antaganden om koloxidation, bulkdensitet och kolandel i det marklager som odlas upp. Olika grödor har olika 
bortodlingshastighet och för att beräkna kolförlusten multipliceras den genomsnittliga kolhalten med bortodlingshastigheten för fyra olika 
markanvändningstyper (vall, bete, ettåriga grödor och radgrödor) och skalas upp utifrån deras areella fördelning. Brukade torvjordar 
utgör generellt en källa för koldioxid på grund av nedbrytning av organiskt material. Totalt utgör de svenska torvjordarna en källa 
på cirka 13 miljoner ton koldioxid per år. 

KONTAKT: MATTIAS LUNDBLAD, mattias.lundblad@mark.slu.se

Institutionen för mark och miljö, SLU. Ta del av Riksinventeringen av skog och Mark- och grödoinventeringen via www.slu.se/foma.
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Figur 4. Bestämning av kolinnehållet ner till 50 cm 
djup i en markprofil i mineraljord baseras på uppmätta 
kolmängder i olika marklager och interpolering mellan 
dessa. I detta exempel har mätningar gjorts i det organiska 
markskiktet/humuslagret (O), i anrikningshorisonten (B), i en 
övergångshorisont (BC) och i en opåverkad markhorisont (C). 
Marklagret mellan O-prov och B-prov beräknas baserat på 
genomsnittligt kolinnehåll i detta lager (urlakningshorisonten) 
för prover från tidigare provtagningar omfattande hela landet 
och markskiktets tjocklek. Humuslagret utgör en del av 
kolförrådet i förna. Källa: Markinventeringen.

0 cm

50 cm



skog och mark 2010 | 11

Skog & Mark 2010 | Fågelindex

Svensk Fågeltaxering är ett ett nationellt 
heltäckande inventeringsprogram som 
drivs vid Lunds Universitet, på uppdrag 
av Naturvårdsverket och landets läns-
styrelser. Genom att följa utvalda fåglars 
utveckling i olika livsmiljöer kan vi få 
veta, inte bara hur det går för för fåglarna 
själva, men också hur det går för den bio-
logiska mångfalden i stort. 

Fågelindikatorer  
sammanfattar tillståndet 
Biologisk mångfald är ett komplext 
begrepp som inte enkelt låter sig definie-
ras och ännu mindre mätas. En indikator 
kan ses som ett surrogatvärde för ett till-
stånd eller förlopp som är för komplext 
eller vagt för att enkelt kunna mätas och 
beskrivas. 

Exempel på indikatorer utanför biolo-
gernas sfär är aktievärldens Dow Jones 
eller Nasdaq, där värdet på ett stort antal 

aktier sammanfattas i en enda siffra som 
regelbundet uppdateras. Aktieindikato-
rerna används för att sammanfatta läget 
på börsen, men de ger också en bild av 
tillståndet i ekonomin i stort. På motsva-
rande sätt låter vi populationsutvecklingen 
hos ett antal fågelarter knutna till en spe-
ciell livsmiljö, habitat, sammanfattas i en 
enda kurva. Fåglarna väljs på ett sådant 
sätt att kurvan bör peka uppåt ifall miljö-
målen uppfylls.

Olika trender samsas i en indikator
Själva idén med en indikator är att för-
enkla mycket komplex information till ett 
överskådligt och tillgängligt format. Men 
när man förenklar försvinner också poten-
tiellt viktig information. Det viktigaste att 
komma ihåg är att alla arter inom en indi-
kator inte har samma populationstrend. 
Till exempel minskar sånglärkan kraftigt 
hela perioden 2002–2009, trots att indika-

torn för jordbrukslandskapet varit tämli-
gen oförändrad. Allt är alltså inte frid och 
fröjd inom miljömålet Ett rikt odlings-
landskap bara för att kurvan är stabil.

Fjällfåglarna förlorare… 
I vår mest omfattande indikator, den för 
miljömålet Ett rikt växt- och djurliv, ingår 
75 fågelarter som har lite högre krav på 
sin livsmiljö än fåglar i allmänhet. Av indi-
katorn att döma har den biologiska mång-
falden i Sverige haft en relativ stabil period 
de senaste åtta åren. Det betyder inte att 
alla fågelarter haft en stabil populations-
utveckling under denna period, utan bara 
att fåglarna i genomsnitt legat på en stabil 
nivå. Delar vi upp dessa fågelarter på vil-
ket habitat de förekommer i och därmed 
vilket miljömål de representerar, finner vi 
några intressanta mönster. 

Sämst går det för fjällens fåglar, vilket 
avspeglas i indikatorerna för miljömålet 

Fågelindex speglar biologisk mångfald 
Som indikatorer för den biologiska mångfaldens utveckling är fåglarna i en klass för sig.  
De fungerar som naturens eget ”Dow Jones Index” för olika livsmiljöers tillstånd. Idag finns 
fågelindikatorer för sex av miljömålen. De visar att det gått speciellt dåligt för fjällens fåglar det 
senaste decenniet. Däremot pekar det uppåt för fåglar som är knutna till sötvatten och våtmarker, 
åtminstone i södra Sverige.

••• Åke Lindström och Martin Green, Lunds universitet
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Storslagen fjällmiljö. Både för fjällbjörk-
skogens och fjällhedens fåglar var värdet 
för 2009 signifikant lägre än startindex 
från 2002 och en generellt negativ riktning 
kan skönjas. Åtta år är fortfarande en för 
kort tid för att dra stora slutsatser, men det 
blir viktig att hålla ett öga på mångfalden 
i fjällen framöver. Man kan notera att i ett 
av de få långtidsmaterial som finns från 
fjällvärlden (fågelinventeringar i Ammar-
näs 1963-2009, www.luvre.org) går det 
också ganska dåligt denna period. Å andra 
sidan har likartade korttidstrender note-
rats förut i Ammarnäs utan att långtids-
mönstren för den skull visar på några sto-
ra förändringar.

…och vattenfåglarna vinnare
Indikatorn för jordbruksfåglar, miljömålet 
Ett rikt odlingslandskap, visade för för-
sta gången ett index som var signifikant 

lägre än 2002 års värde. Givet att jord-
bruksfåglarna redan genomgått en dra-
matisk minskning under andra halvan av 
1900-talet är det oroväckande att se att 
kurvan börjar peka nedåt igen.

För miljömålet Levande skogar ser det 
lite bättre ut, med en i stort sett stabil nivå 
på indikatorn sedan 2002. Detta skall 
dock ställas mot att såväl mängden död 
ved som arealen lövskog och gammal skog 
rapporteras ha ökat markant under sam-
ma period. Det borde alltså ha gått bättre 
för fåglarna.

För södra Sveriges våtmarksfåglar går 
det enligt indikatorn för miljömålet Myll-
rande våtmarker riktigt bra. Detta speglar 
rimligen det intensiva arbete som länge 
pågått med att nyanlägga och restaurera 
våtmarker. Möjligen har också en lång rad 
av ganska milda vintrar bidragit till den 
positiva bilden. I norr går det dock sämre, 

med en antydd minskning över perioden. 
Den nordliga indikatorn inkluderar främst 
arter som häckar på myrar, men varför det 
skulle gå dåligt för just dem är inte känt. 

Det går bra för våtmarksfåglarna i södra 
Sverige och dåligt för fjällens fåglar. Kurvorna 
visar fågelindikatorer för sex av riksdagens 
miljökvalitetsmål. Varje kurva är det geometriska 
medelvärdet av de ingående arternas 
populationsstorlek, som för år 2002 är satt till 1. 
Det innebär att en förbättring i tillståndet syns 
som ett värde större än 1 och en försämring 
som ett värde mindre än 1. De tunna linjerna 
runt huvudlinjen visar 95 % konfidensintervall i 
förhållande till basåret 2002. Datakälla är Svensk 
Fågeltaxering.

FÅGELINDIKATORER FÖR DE OLIKA MILJÖMÅLEN
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Den långsiktiga utvecklingen har 
varit sämst för jordbruksfåglarna. Till 
vänster visas den svenska versionen 
av EU-indikatorn för jordbruksfåglar 
med basår 2002. Värdena sträcker 
sig ända tillbaka till 1975 och 
grundar sig på de så kallade fria 
punktrutterna.
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EU-INDIKATOR FÖR VANLIGA JORDBRUKSFÅGLAR I SVERIGE

Både för 
fjällbjörkskogens 
och fjällhedens 
fåglar var värdet för 
2009 signifikant 
lägre än startindex 
från 2002 och en 
generellt negativ 
riktning kan 
skönjas.
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SÅ BERÄKNAS DE FÅGELBASERADE MILJÖMÅLSINDIKATORERNA
Antalet fåglar av olika arter räknas en gång om året i ett rikstäckande nät av inventeringsrutter, de så kallade standardrut-
terna. En standardrutt är en kombinerad punkt- och linjetaxering som är 8 km lång. För varje art beräknas sedan ett årligt index, 
där antalet räknade fåglar sätts till 1 för startåret 2002. Finns det ett visst år fl er fåglar än år 2002 blir det årets index högre än 
1, fi nns det färre fåglar blir index lägre än 1. Därefter beräknas ett medelindex per år för alla arter som ingår i indikatorn. 

Medelindex är det geometriska medelvärdet, vilket gör att en dubblering av en art vägs upp av en halvering för en annan art.
För ett givet miljömål eller delmål har vi valt ut fågelarter vars ekologi har god koppling till just det miljömålet, så 
att arterna borde gynnas ifall miljömålet uppfylls. Valet av startår beror på att det var från 2002 som antalet inven-
terade rutter kom upp i en nivå där det är möjligt att även göra en regional uppdelning av materialet.

Sedan 2003 fi nns även inom EU offi ciellt antagna indikatorer för de vanligaste fåglarna i Europa.  

Läs mer om fågelindikatorerna på www.miljomal.nu.

ÅKE LINDSTRÖM (ake.lindstrom@zooekol.lu.se)  MARTIN GREN (martin.green@zooekol.lu.se) 

Biologiska institutionen på Lunds universitet, www.lu.se. 
Hitta fl er uppgifter från Svensk Fågeltaxering via www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring.
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Skog & Mark 2010 | Rovdjursövervakning

Sedan 1960-talet har det gjorts rovdjur-
inventeringar i mer strukturerad form. I 
dag engagerar inventeringarna många per-
soner och kostnaderna ligger på cirka 30 
miljoner kronor varje år. Det vi får veta 
är var rovdjuren finns, ungefär hur många 
de är, hur stammarna utvecklas och vilka 
problem de ställer till med. Även befolk-
ningens attityder gentemot rovdjuren 
undersöks, men inte varje år. 

Med grund i inventeringsresultaten kan 
vi exempelvis se att klassningen av de sto-
ra rovdjuren i den svenska rödlistan änd-
rats i positiv riktning från 2005 till 2010. 
Björnen har plockats bort från rödlistan, 
medan lo, varg och järv har hamnat i en 
lägre rödlistekategori. 

Samspel för att följa upp politiska mål
Det är riksdagen som sätter mål för hur 
Sveriges rovdjursstammar ska förvaltas, 
medan ansvaret för att följa rovdjuren 

ligger på länsstyrelserna. Rovdjursinven-
teringarna genomförs av myndigheterna i 
samverkan med samebyar, jägare, ornito-
loger och andra frivilliga krafter. Natur-
vårdsverket reglerar verksamheten med 
hjälp av föreskrifter, där inventerings-
metodiken slås fast. Metoderna finslipas 
ständigt i samverkan med rovdjursforsk-
ningen.

De olika arterna inventeras olika noga, 
beroende på vilka behov av informa-
tion som finns ur politikens eller förvalt-
ningens synvinkel. För vargarna försöker 
man räkna varje individ, speciellt inom 
renskötselområdet. Hos lodjur och järv 
räknas främst hur många honor som har 
ungar. För kungsörn räknas revir med par 
och hur många av dem som häckar. För 
björn används två olika metoder: jägarnas 
björnobservationer under älgjakten och 
insamling av spillning för DNA-analys.

Högst 210 vargar, minst 100 
föryngringar av björn
Gemensamt för alla inventeringsmeto-
der är att man i slutändan för en bra för-
valtning behöver ta fram en siffra på hur 
många individer som finns i en sameby, i 
ett län, inom ett förvaltningsområde eller 
inom hela Sverige.

Men ofta är det omöjligt att exakt veta 
hur många individer av de olika rovdjurs-
arterna som finns. Man kan inte följa 
varenda varg, en olika stor andel av järv- 
och lodjurshonor får ungar från år till år, 
björnspillning kan inte samlas överallt 
varje säsong och snöförhållandena kan 
vara ogynnsamma. Siffrorna om stammar-
nas storlek är en beräkning med en viss 
osäkerhet. Det gör att det finns ett lägsta 
och ett högsta värde för antalet djur och 
inte en exakt siffra. 

Allt högre krav på rovdjursförvaltningen
I Sverige finns idag cirka 3200 björnar, 600 järvar, 1500-2000 lodjur, 210 vargar och 
1700 kungsörnar. Det vet vi genom en omfattande rovdjursinventering där kraven 
på precision ökar allt mer.

••• Michael Schneider, Naturvårdsverket
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ÖVERVAKNINGSMETODER FÖR ROVDJUR
Bland de aktiva metoderna för att övervaka rovdjur finns spårning på snötäckt mark, insamling av prover för DNA-analys (hår, blod, saliv, sekret, spill-
ning), undersökning av bytesrester, radiopejling med hjälp av GPS-sändare, automatiska kameror, spaning efter revirhävdande örnar och kontroll av kända 
lyor och bon. Bland passiva metoder finns tips om rovdjur från allmänheten och insamling av döda rovdjur (både fallvilt och djur fällda under jakt).
Om inventeringarna: www.viltskadecenter.se

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR ROVDJURSRIVNA RENAR
Sedan 1996 behöver renskötarna inte längre hitta rovdjursdödade renar för att få ersättning från staten. Istället räknar länsstyrelserna rovdjuren och ersätt-
ning utbetalas av Sametinget efter rovdjursförekomst. Ersättningsbeloppen ska återspegla dels värdet av de renar som tas och dels merkostnader som sam-
ebyn har på grund av rovdjursangrepp. Ersättningssystemet upplevs som bättre än det gamla, men beloppens storlek är en ständig anledning till diskussion.
Om rovdjursförvaltning: www.naturvardsverket.se

ROVDJURSFORUM
Rovdjursforum är en nationell, internetbaserad databas som Naturvårdsverket tillhandahåller och där länsstyrelsernas personal matar in olika inventerings-
insatsers omfattning samt observationer av rovdjur och deras spår, lyor, iden, bon och byten. Även döda rovdjur (fallvilt eller fällda under jakt) samt 
rovdjursangrepp på tamdjur läggs in i databasen. Naturvårdsverket jobbar för närvarande med att utveckla en ny version av Rovdjursforum, som ska 
bli mer lättanvänt och göras tillgängligt även för allmänheten. Om rovdjursforumet: www.rovdjursforum.se

ANTAL VARGAR I SVERIGE OCH NORGE 2008/2009

Sverige I gränstrakterna Norge Totalt i Skandinavien

Familjegrupper 129 - 139 4 - 5 20 - 20 153 - 164

Revirmarkerande par 22 - 26 2 - 4 0 - 0 24 - 30

Andra stationära 9 - 11 0 - 0 0 - 0 9 - 11

Andra vargar 22 - 41 0 - 0 5 - 6 27 - 47

Totalt 182 - 217 6 - 9 25 - 26 213 - 252

Det finns en viss osäkerhet i beräkningen, beroende på att det ofta är svårt att fastställa exakt antal djur. 
Data från Wabakken m.fl. 2009.

Figur 1. Lodjurshona med två ungar på vintern. Lodjursinventeringarna går huvudsakligen ut på att fastställa antalet honor som har fött ungar och som 
fortfarande har dem med sig när inventeringen genomförs under januari och februari följande år.
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Figur 4. De allra fl esta föryngringarna 
av järv i Sverige konstateras i 
fjällområdet. Under våren 2008 
uppnåddes det hittills högsta antalet 
med 111 föryngringar i landet. 
Källa: Viltskadecenters 
sammanställning av länsstyrelsernas 
inventeringsresultat i Rovdjursforum. 
Karta ur HansErs m.fl . 2009.

Figur 5. Spårstämpel av järv på 
snötäckt mark. Spårning, lokalisering 
av lyor och fotografering av ungar med 
automatiska kameror är viktiga inslag 
i järvinventeringen. Foto: Michael 
Schneider.

LÄS MER

• HansErs, M. m.fl . 2009. Slutgiltiga resultat från inventeringar av järv i Sverige 2008. – Rapport från Viltskadecenter.
• Kindberg, J. m.fl . 2009. Björnstammens storlek i Sverige 2008 – länsvisa uppskattningar och trender. 

– Rapport 2009-2 från det Skandinaviska björnprojektet.
• Levin, M. 2010. Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2009. – Inventeringsrapport från Viltskadecenter 2009-3.
• Wabakken, P. m.fl . 2009. Ulv i Skandinavia. Statusrapport for vinteren 2008-2009 - Oppdragsrapport nr. 6-2009, Høgskolen i Hedmark 
• Rödlistade arter i Sverige: www.slu.se/rodlista
• Om rovdjuren: www.de5stora.se

KONTAKT: MICHAEL SCHNEIDER, michael.schneider@naturvardsverket.se

Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se

Figur 3. Västerbotten har en relativt stor 
stam av lodjur med omkring 30-40
konstaterade årliga föryngringar de 
senaste åren. Honorna som får ungar är 
dock inte jämt fördelade över länet och i 
vissa områden med honor sker föryngring 
oftare än i andra. Källa: Länsstyrelsen i 
Västerbotten.

Figur 1. Antalet björnar i björnlänen hösten 
2008. Medelvärdet av beräkningen återfi nns 
i kartan, högsta och lägsta beräknade antal 
i rutan bredvid varje län. Uppskattningen för 
Norrbotten är osäker, i och med att man där inte 
har genomfört någon björnspillningsinventering 
än. Beräkningarna är gjorda av Skandinaviska 
Björnprojektet. Efter Kindberg m.fl . 2009.

Figur 2. Det syns en tendens till att antalet 
konstaterade häckningar av kungsörn har ökat 
de senaste åren. En del av ökningen tillskrivs 
en ökad arbetsinsats och större erfarenhet 
under inventeringarna, och inte en ökning 
av stammen. 2006 och 2009 var dåliga 
häckningsår för örnarna. Efter Levin 2010.
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Uppdraget att bedriva NILS är lagt till 
institutionen för skoglig resurshushåll-
ning, SLU i Umeå, där den nära koppling-
en till forskning och erfarenheter av verk-
samheten inom Riksskogstaxeringen tas 
tillvara i så stor utsträckning som möjligt. 
Inom programmet arbetar dock även per-
soner som är anställda på andra institutio-
ner och universitet.

Basprogram som kan svara  
på många olika frågor
Sedan starten 2003 följer NILS tillstånd 
och förändringar i alla landmiljöer i Sveri-
ge genom detaljerade inventeringar. Dess-
utom följs samtidigt storskaliga mönster i 
landskapet genom tolkning av infraröda 
flygbilder. Unikt för NILS är att invente-
ringen tillhandahåller information om de 
rumsliga relationerna mellan objekt i olika 
typer av landskap – exempelvis ytor, linjer 
och punkter som har en viss storlek, form, 
naturtyp, markanvändning, struktur m.m. 
– och hur de förändras över tiden med 
pågående markanvändning och naturliga 
förändringar. Fokus ligger på detaljerad 
beskrivning av naturtypers kvalitet och 

olika typer av påverkan i alla landmiljöer. 
Utformningen medger att statistiskt säk-

ra skattningar kan göras för landet som 
helhet eller på landsdelsnivå. För vissa 
vanligare variabler är det möjligt att göra 
godtagbara skattningar även för mindre 
geografiska områden, exempelvis större 
län eller grupper av län.

Användbarheten av NILS data för miljö- 
målsrapportering och i andra samman-
hang, liksom säkerheten i analyserna, ökar 
i takt med att fler provytor återbesöks. 
Data från enstaka eller få år har dock 
redan analyserats.

Följer stengärdesgårdars skick 
Linjära landskapselement som hägnader, 
diken, stigar och skogskanter är spår av 
påverkan och bidrar till variationen i land-
skapet. Stengärdsgårdar är vanliga, sär-
skilt i Götalands skogs- och mellanbygder 
(figur 1A). I jordbrukslandskapet strävar 
man efter att dessa ska vara välskötta och 
synliga så att sol- och värmegynnade lavar 
och olika djur gynnas. Många används 
inte längre och inom NILS inventeras där-
för inte bara mängd och längd utan också 

grad av igenväxning och skick. 
Stränder är övergångsmiljöer som påver-

kas av många olika miljöfaktorer (figur 
1B). Stigar och körspår kan störa vegeta-
tionen i vissa miljöer där återhämtningen 
tar lång tid, exempelvis på fjällhedar, eller 
ha en viss positiv påverkan, på biologisk 
mångfald. Totalt finns 88 300 mil stigar 
och körspår i Sverige, fler i söder än i norr, 
vilket är mer än den totala längden anlag-
da vägar (figur 1C). I fjällregionen finns 
13 100 mil små, mindre än 2 decimeter 
breda, stigar upptrampade av ren.

Vattendragen minst påverkade i fjällen
Sverige är ett vattenrikt land med i genom-
snitt cirka 1100 meter naturliga vatten-
drag per kvadratkilometer, varav en stor 
andel i skog. Data från NILS visar att 
många vattendrag, speciellt i södra Sverige, 
är påverkade av uträtning och dikning. 
Det är dock tydligt att andelen påverkade 
vattendrag är som störst i Götaland, och 
att fjällregionen har högst densitet av vat-
tendrag och lägst påverkansgrad. Tidig-
are har det inte funnits så mycket detalj- 
information för fjällregionen, men nu 

NILS fångar upp  
förändringar på landskapsnivå
Genom miljöövervakningsprogrammet NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) 
övervakas biologisk mångfald i alla landskapstyper i Sverige. En viktig del är att studera 
förändringar i landskapets användning och sammansättning som kan påverka den biologiska 
mångfalden. 

••• Johan Svensson, Anders Glimskär och Åsa Eriksson vid SLU 
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fi nns skattade mängder av alla vattendrag 
som är bredare än 2 decimeter. 

Genom att NILS inventerar myrar ock-
så i fjällregionen fi nns det tillgång till hel-
täckande data om arealer, vegetationsty-
per och påverkan för myrarna (fi gur 2). En 
viktig påverkan är från terrängfordon, och 
det pågår metodutveckling inom NILS om 
fl ygbildstolkning för att kvantifi era mäng-
den körspår av olika fordonstyper. Just i 
fjällregionen är det viktigt med bra data 
om tillstånd och förändringar, och där är 
NILS den enda infrastrukturen för natio-
nell miljöövervakning. Många provytor 
fi nns i närheten av trädgränsen, vilket är 
bra för att kunna följa effekter på denna 
av ett förändrat klimat.

Många skogskanter 
gränsar mot hyggen
Mängden av skogskanter i landskapet är 
ett mått på småbrutenheten i landskapet, 
men också ett mått på fragmentering och 
påverkan. Med en given areal hyggen ger 
få stora eller många små hyggen helt olika 

förutsättningar för ekologiska processer 
och för arter som gynnas av sammanhäng-
ande, äldre skogar. Data från NILS visar 
att en tredjedel av alla skogskanter grän-
sar mot hyggen (se fi gur 3). Andra vanliga 
skogskanter är mot våtmarker och jord-
bruksmark som ofta är mer variationsrika 
och därför kan öka mängden livsmiljöer i 
landskapet.

Inventeringen inom NILS täcker även 
tätorter och andra bebyggda områden. 
Där visar ett pågående utvecklingsprojekt 
att många av NILS variabler kan använ-
das för att skatta natur- och rekreations-
värden, framförallt med avseende på lokal 
kvalitet av naturtyper och landskapsstruk-
turer.

Kvalitetssäkring av data pågår
Under 2010 påbörjas en översyn av NILS 
basprogram inklusive tilläggsprogram i 
förhållande till miljömålen, delmålen och 
olika indikatorer. En viktig del i denna är 
ett nybildat avnämarråd som har i uppdrag 
att bidra till att processen från datafångst 

till analys och rapportering blir så effektiv 
så möjligt i förhållande till de behov och 
förutsättningar som fi nns hos länsstyrelser 
och andra myndigheter. 

De närmaste åren är kvalitetssäkring av 
data och uppbyggnad av rutiner och meto-
der för kommunikation och leveranser i 
fokus. Den kontinuerliga uppbyggnaden 
av analysverksamheten i nära samarbete 
med forskare och myndigheter ska också 
fortsätta. Flera utvecklings- och forsk-
ningsprojekt pågår och NILS är på god 
väg att etableras på den internationella 
arenan.

Södra
Sverige

Södra
Sverige

Norra
Sverige

Norra
Sverige

Fjällen Fjällen

1500

1000

500

8000

6000

4000

2000

Södra
Sverige

Norra
Sverige

Fjällen

8000

6000

4000

2000

Eltråd/taggtråd
Stengärdesgård

Strand vid vattendrag
Strand vid sjö

Stig/körspår/led
Renstig

Figur 1. Längden hägnader (A), sötvattensstränder (B) och transportleder (C) i meter per kvadratkilometer yta 
i södra och norra Sverige (utom fjällen) samt fjällen.
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Figur 2B. Andelen dikade myrar och 
andra torvtäckta marker i procent för 
södra respektive norra Sverige samt hela 
landet. Medelfelet anges för 
varje stapel (svart linje).

Figur 2A. Areal myrar och andra 
torvtäckta marker i tusentals hektar.
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Figur 3. Total längd skogskant i miljoner 
meter per typ, hela landet. Medelfelet 
anges för varje skogskanttyp (svart linje).
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TILLÄGGSPROGRAM ANVÄNDER NILS INFRASTRUKTUR

Den infrastruktur som byggts upp genom NILS har visat sig att fungera väl för olika tilläggsprogram. 

Större tilläggsinventeringar är:
• Uppföljning av ängs- och betesmarker (ÄoB) samt småbiotoper vid åkermark. Uppdragsgivare Jordbruksverket.
• Terrester habitatuppföljning (THUF), en inventering för uppföljning av art- och habitatdirektivet. Uppdragsgivare Naturvårdsverket.
• Regional miljöövervakning av gräsmarker, myrar och småbiotoper (LillNILS). Uppdragsgivare är ett antal länsstyrelser.

SÅ GÅR NILS TILL 

NILS följer förändringar i den biologiska mångfalden genom stickprovsbaserad landskapsövervakning i 631 permanenta rutor som 
är systematiskt fördelade över hela Sverige. Dessa så kallade NILS-rutor är 5 x 5 kilometer stora och fördelade över alla landmiljöer. 
I centrum av varje NILS-ruta fi nns en 1 x 1 kilometers ruta dit inventeringsarbetet koncentreras. I fl ygbilderna tolkas polygoner (ner 
till 0,01 hektar stora enhetliga områden), linjer och punkter, och i fält inventeras cirkelprovytor och linjer. Cirkelprovytorna har olika 
radie beroende på vilka variabler som bedöms, från 20 meters radie till 0,28 meters radie. 

Därmed täcker NILS basprogram en gradient av olika skalor med såväl storskalig, rumslig information som detaljerad information 
om exempelvis förekomst och täckningsgrad av enskilda arter eller artgrupper. Ambitionen är också att hela 5 x 5 kilometerrutan 
ska inventeras mer översiktligt, och det arbetet har påbörjats genom tilläggsinventeringar och utvecklingsprojekt.

Fältinventeringar och fl ygbildstolkning genomförs parallellt och integrerat. Eftersom inventeringarna i både fält och fl ygbilder är 
baserade på många variabler, sammanlagt 356 variabler varav 87 i fl ygbildstolkningen och 269 i fältinventeringen, kan tillstånd 
och förändringar skattas utifrån ett stort antal olika frågeställningar. Det fi nns en stor valfrihet i indelningen av naturtyper och 
vegetationstyper eller klassindelning baserad på andra variabler, beroende på den aktuella frågeställningen. Inom programmet har 
en sådan metodik utvecklats även för fl ygbildstolkningen där man traditionellt har använt fördefi nierade klasser.

Den första femåriga inventeringsomgången genomfördes mellan åren 2003 och 2007, och år 2012 har samtliga NILS-
rutor inventerats två gånger. Från och med den inventeringsomgång som påbörjades 2008 fi nns det alltså möjlighet att skatta 
förändringar. Allt eftersom fl er rutor återinventeras ökar säkerheten i skattningarna.

LÄS MER

• Besök gärna NILS hemsida där ett stort antal rapporter och annan information fi nns tillgängligt: www.slu.se/nils.
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KONTAKT: JOHAN SVENSSON, johan.svensson@srh.slu.se, ÅSA ERIKSSON, asa.eriksson@srh.slu.se 

Institutionen för skoglig resurshushållning, www.slu.se.

ANDERS GLIMSKÄR, anders.glimskar@ekol.slu.se, 

Institutionen för ekologi, www.slu.se. 
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I flora- och faunaväktarverksamheten 
bistår de ideella föreningarna med admi-
nistration och kontakter med naturintres-
serade som vill delta. Myndigheter bidrar 
med visst ekonomiskt stöd och teknisk 
hjälp i form av datahantering. För florans 
del startade detta redan för drygt 20 år 
sedan och under 2010 inleds även verk-
samhet för faunan. 

Väktarverksamheten syftar till att beva-
ka växt-, svamp- och djurarter, i första 
hand arter som är upptagna på Sveriges 
rödlista och som därför inte anses ha sin 
framtid säkrad i landet. Den regelbundna  

bevakningen ger långa tidsserier av popula- 
tionsutvecklingen på utvalda lokaler. Det 
är av stort värde för bedömning av hot och 
eventuella behov av åtgärder. Bestämning-
en av individantal görs även på ett stan-
dardiserat sätt så att data lätt kan sam-
manställas och jämföras mellan åren.

Floraväkteri ökar  
kunskapen om hotade arter
Floraväktarna är ett ideellt nätverk av 
naturintresserade personer som i för-
sta hand bevakar våra hotade kärlväx-
ter genom att regelbundet göra besök på 
deras växtplatser. I vissa fall görs även 
eftersök på lämpliga lokaler. Intervallen 
mellan besöken på varje växtplats varierar 
mellan ett och fem år beroende på antalet 
tillgängliga botanister och hotet mot arten 
eller växtplatsen. 

Sedan starten 1987 har floraövervak-
ningen utvidgats successivt och omfattar 
idag hela landet utom delar av fjällked-
jan. Projektet finansieras huvudsakligen 
av Naturvårdsverket och ArtDatabanken, 
SLU. Det övergripande ansvaret för data-
insamling och sammanställning av resul-
tatet har Svenska Botaniska Föreningen 

(SBF), som sedan 2005 sköter den natio-
nella koordineringen. Stommen i projektet 
är de lokala botaniska föreningarna och 
deras medlemmar. I vissa län finns ett sam-
arbete med länsstyrelsens miljöövervak-
ning. 

Floraväktarna omfattar idag mer än 
500 engagerade personer som bevakar 
drygt 4000 lokaler. Främst övervakas 
idag kärlväxter som exempelvis mosippa, 
fältgentiana, cypresslummer, praktnejlika 
och klotgräs. Floraväktarna rapporterar 
in sina uppgifter via Artportalen (se nästa 
uppslag) där även arbete med inmatning 
av äldre uppgifter pågår och beräknas 
vara klart under 2011. Projekt Floraväk-
tarna publicerar även informationsblad 
om hotade kärlväxter som finns tillgäng-
liga på exempelvis naturrum och internet.

Floraväktarnas verksamhet har bidragit 
till att kunskapen om våra hotade väx-
ter blivit avsevärt bättre. Informationen 
har varit till stor hjälp vid bedömningen 
av arternas status på rödlistan och som 
underlag för flera åtgärdsprogram som 
genomförs och planeras.

Ideella nätverk bevakar flora och fauna
Privatpersoner med naturintresse är en viktig resurs i naturvårdsarbetet. Här är flora- och 
faunaväkteriverksamheten ett bra exempel på hur ideella föreningar i samarbete med 
myndigheter kan hjälpa till så att dessa privatpersoners insatser får största möjliga värde.

••• Margareta Edqvist, Svenska Botaniska Föreningen 
••• Åsa Hedin och Jonas Sandström, ArtDatabanken, SLU

Floraväktarnas 
verksamhet 
har bidragit till 
att kunskapen 
om våra hotade 
växter blivit 
avsevärt bättre. 
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RÖDLISTNING
Rödlistning är en prognos över arters risk att dö 
ut oberoende av orsaken. Skalan sträcker sig 
från Nära hotad till Nationellt utdöd. Kategorierna 
Sårbar till Akut hotad brukar benämnas Hotade.

LÄS MER

• Läs om floraväkteri, hur du blir floraväktare samt ta del av handledning, informationsblad och  
länkar på Svensk botanisk förenings hemsida: www.sbf.c.se.

• Läs om faunaväkteri på Artportalen för småkryp: artportalen.se/bugs
• Besök Artportalen: artportalen.se
• Besök Sveriges entomologiska förenings hemsida: www.sef.nu

KONTAKT: MARGARETA EDQVIST, margareta.edqvist@telia.com

Svensk botanisk förening, www.sbf.c.se 
ÅSA HEDIN, asa.hedin@artdata.slu.se, JONAS SANDSTRÖM, jonas.sandstrom@artdata.slu.se

ArtDatabanken, SLU, www.artdata.slu.se

EXEMPELART 
OSTRONÖRT. 
Ostronört, Mertensia 
maritima, växer på 
öppna, grusiga - steniga 
havsstränder där den 
inte har någon konkur-
rens från andra strand-
växter. I Sverige före-
kommer den från norra 
Halland till norra Bohus-
län. Ostronört minskar 
fortlöpande och i den 
senaste rödlistan från 
2010 har dess hotklass 
höjts från Starkt hotad 
(EN) till Akut hotad 
(CR). Arten har över-
vakats av floraväktarna 
sedan 1995 på totalt 
29 lokaler, idag är arten 
endast återfunnen på 
ca 15 av dessa lokaler.

FAKTA

FLORAVÄKTARE FÖLJER ARTER PÅ UTVALDA PLATSER
Syftet med floraväkteriet är att regelbundet dokumentera förekomsten av rödlistade kärlväxter och tillståndet 
på utvalda växtplatser, följa förändringar, samt att informera markägare och berörda myndigheter. 
Floraväktarna bedömer även behov av åtgärder alternativt noterar hot eller skador. 

Nationellt utdöd – RE

Akut hotad – CR

Starkt hotad – EN

Sårbar – VU

Nära hotad – NT

Livskraftig – LC
(listas ej)
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(Tidigare: Missgynnad)

INSEKTER OCH SPINDLAR  
FÖRST UT I FAUNAVÄKTERI
ArtDatabanken SLU och Sveriges Entomolo-
giska Förening (SEF) startar under år 2010 
en testverksamhet kring faunaväkteri av 
insekter och spindlar. Även faunaväkteriet 
bygger på att föreningar och privatper-
soner ideellt inventerar och övervakar ett 
urval av rödlistade arter i Sverige. Exempel 
på arter som kan omfattas av faunaväk-
teriet är violett guldvinge (se bild till vän-
ster), gullvivefjäril och svart majbagge.

Förutsättningarna för att övervaka fau-
nan skiljer sig lite från floran även om 
principen är densamma, det vill säga upp-
följning genom kontinuerliga återbesök. 
Den ryggradslösa faunan är oftast sämre 
känd än floran. Det arter som väljs ut bör 
därför vara så pass väl kända att en hög 
andel av lokalerna kan pekas ut. För fau-
nan måste man även räkna med en högre 
dynamik, i form av lokala utdöenden och 
kolonisation av nya, tidigare obebodda 
lokaler. Därför är det viktigt att eftersök 
även görs på nya potentiella lokaler. 

Inrapporteringen av faunaväkteri sker 
via Artportalen. 2011 ska informations-
blad om de olika arterna produceras 
och vara tillgängliga för nedladdning. 
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I arbetet med att värna om arter och deras livsmiljöer är det 
av stor vikt att vi har kännedom om var arterna fi nns och hur 
förekomsterna förändras. Fynddata samlas kontinuerligt in av 
enskilda personer med stort naturintresse, inom miljöövervak-
ning, genom inventeringar och via forskningen. Det fi nns dess-
utom stora mängder historiska data i samlingar på museer samt 
i arkiv och publikationer. För att all data som samlas in ska få så 
stor användning som möjligt är det viktigt att data tillgängliggörs 
för alla. Artportalen och ArtDatabankens andra databaser är en 
strävan i den riktningen. 

Artportalen – en samlingsplats för artfynd
Artportalen är ett öppet rapporteringssystem för arter. Den admi-
nistreras och utvecklas av ArtDatabanken, SLU med stöd av 
Naturvårdsverket och drivs i samarbete med fl era ideella fören-
ingar. Syftet är att stimulera till ett ökat intresse för våra arter 
och att öka kunskapen om deras utbredning, ekologi och status. 
Artportalen är även en viktig del i det nationella datavärdskapet 
för artdata.

Antalet fynd som rapporteras in ökar stadigt år för år och fram 
till oktober 2010 fi nns mer än 26 miljoner artfynd inrapportera-
de. Den överväldigande delen är inrapporterad av privatpersoner 

och största delen, drygt 75 procent av fynden utgörs av fågeldata. 
Fynddata kan visualisera förändringar i naturen. Som en illus-

tration visar fynddata exempelvis att fl yttfågeln gluttsnäppa tycks 
komma tidigare till Sverige för varje decennium (fi gur 1).

Öppenhet ökar användningen
Även om systemet används mest av privatpersoner har det fått 
en allt större betydelse i myndigheternas naturvårdsarbete. Samt-
liga länsstyrelser och många kommuner använder Artportalen 
som databas för fynddata om arter i varierande grad. Även andra 
myndigheter och företag med areella intressen såsom Skogs-
styrelsen, Jordbruksverket, skogsbolag och konsultfi rmor hämtar 
fynddata direkt från Artportalen. 

Den fria åtkomsten av data ger bättre möjligheter för mark-
ägare att ta hänsyn till arter vid brukande av mark. Det bidrar 
också till ett öppet samhälle där källdata som ligger till grund 
för myndigheters bedömningar blir tillgängligt för allmänheten, 
undantaget vissa skyddsklassade uppgifter (se fakta). 

Kvalitetsdokumentation på gång
Värdet av en fynduppgift förhöjs om det rapporteras och doku-
menteras på ett enhetligt sätt, gärna enligt någon standardiserad 

Artdata i samhällets tjänst
För att de uppgifter om arter som samlas in ska komma till så stor 
användning som möjligt behöver de vara tillgängliga.

••• Johan Nilsson, Ulf Gärdenfors och Jonas Sandström, ArtDatabanken, SLU
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metod. I rapporter från privatpersoner får man alltid räkna med 
en viss subjektiv rapportering där intressanta och ovanliga arter 
rapporteras i högre grad än vanliga. Artportalen tvingar inte rap-
portören att mata in något data, utan försöker istället ge stöd och 
styra så att iakttagelser från enskilda ska kunna bidra till miljö-
övervakningen på bästa sätt. 

Länsstyrelser och andra myndigheter efterfrågar kvalitetssäk-
ring av data på Artportalen då den ska ligga till grund för beslut. 
Detta kräver att datakvaliteten utvärderas på ett enhetligt sätt. Ett 
sådant system är under uppbyggnad där varje fynd får en märk-
ning efter vilken status det har: om fyndet är ogranskat, doku-
menterat genom till exempel foto, rimligt/sannolikt eller säker-
ställt. I dagsläget fungerar kvalitetssäkringen bäst för fågeldata.

Artportalen 2,0 klar nästa år
I dag fi nns sex olika rapportsystem som är uppdelade efter orga-
nismgrupp och som har ett likartat utseende och liknande funk-
tioner. Systemen som har vuxit fram i etapper, och startade med 
fåglar år 2000. Tanken är att de olika systemen ska fogas sam-
man till ett. Detta arbete pågår för närvarande och en uppdaterad 
version av Artportalen beräknas vara klar under 2011. Den nya 
versionen kommer dessutom att ha bättre kapacitet och funktio-
ner för mottagning av data från bland annat miljöövervakningen.

Träd- och musselportalen – för miljöövervakningen
Vid sidan av Artportalen har ArtDatabanken två specialportaler, 
Trädportalen och Musselportalen. De har utvecklats av ArtData-
banken på uppdrag av Naturvårdsverket och har anpassats så att 
data från miljöövervakningen kan tas emot utan begränsningar. 
Båda portalerna stöder arbetet med åtgärdsprogram för hotade 
arter och följer Naturvårdsverkets undersökningstyper. 

Ambitionen är att portalerna framför allt ska innehålla data 
från stora inventeringar, miljöövervakning och åtgärdsuppfölj-
ning. Länsstyrelserna blir troligen de huvudsakliga användarna 
men liksom i de andra portalerna kan även privatpersoner lägga 
in sina fynd. Under 201  sker utveckling av rapportfunktioner 
som kommer att underlätta uttag av statusrapporter, diagram och 
kartor. 

Värdet av en fynduppgift 
förhöjs om det rapporteras och 
dokumenteras på ett enhetligt 
sätt, gärna enligt någon 
standardiserad metod.

Mar

29 1 1 115 15 15 25

Apr Maj Jun Jun

60-talet

70-talet

80-talet

90-talet

2000-talet

Figur 1. Observationer av gluttsnäppa 
inrapporterade till Artportalen. I diagrammet 
visas medelantalet gluttsnäppor per dag 
och per decennium från 1960-2009. 
Gluttsnäpporna tenderar att anlända 
tidigare och tidigare för varje decennium. 
Antalet rapporter avtar en bit in i maj då 
gluttsnäpporna anlänt till häckningsområdena 
i Norrland. Diagrammet baserar sig på drygt 
43 000 observationer varav 20 procent är från 
1960-1999. Källa: Artportalen. 
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SEKRETESS OCH FYNDDATA
Huvuddelen av fynduppgifterna i Artportalen ligger öppet för fri visning. Ett mindre antal arter har bedömts vara hotade av störning, insamling eller förföljelse. 
För att bemöta denna typ av hot mot känsliga arter tillämpas en restriktivitet i hanteringen av fynduppgifter så de exakta lokaluppgifterna inte visas fritt på nätet. 
Det gäller till exempel häckningsplatser för rovfåglar och lokaler för sällsynta orkideer. För arter vars överlevnad i landet inte kan anses vara säkrad gäller dessutom 
sekretess enligt lag (OS, SFS 2009:400). För dessa skyddsklassade arter visas lokalerna diffuserat så att endast den aktuella kartrutan syns, t.ex. 5 x 5 kilome-
ter eller för de mest känsliga arterna 5 x 5 mil. I vissa fall kan uppgifter om skyddsklassade arter i Artportalen lämnas ut, men endast i begränsad omfattning. 
Lista över arter som skyddsklassats: www.artdata.slu.se/skyddsklassning.asp

DYNTAXA – EN TAXONOMISK DATABAS
För att Artportalen ska fungera krävs att det fi nns en taxonomisk databas med information om alla arter som förekommer i Sverige. ArtDatabanken har byggt 
upp en sådan databas, Dyntaxa, som i augusti 2010 innehöll taxonomisk information om nära 56 000 arter, varav merparten förekommer mer eller mindre 
regelbundet i Sverige. Cirka 90 procent av de arter som är kända från Sverige fi nns med. Målsättningen är att alla arter, åtminstone fl ercelliga, med doku-
menterad förekomst i Sverige skall fi nnas med i databasen. Förhoppningen är att databasen ska få en bredare användning även utanför ArtDatabanken. 
Besök Dyntaxa: http://dyntaxa.artdata.slu.se

LÄS MER

• Artportalen: www.artportalen.se
• Trädportalen: www.tradportalen.se
• Musselportalen: www.musselportalen.se
• Dyntaxa: http://dyntaxa.artdata.slu.se
• Om undersökningstyper och åtgärdsprogram för hotade arter på Naturvårdsverkets webbplats: www.naturvardsverket.se

KONTAKT: JOHAN NILSSON, johan.nilsson@artdata.slu.se, ULF GÄRDENFORS, ulf.gardenfors@artdata.slu.se 

OCH JONAS SANDSTRÖM, jonas.sandstrom@artdata.slu.se.

ArtDatabanken, SLU, www.artdata.slu.se.

FAKTA

Nytt europeiskt nätverk – LifeWatch
LifeWatch är ett europeiskt nätverk som syftar till att 
samlat tillgängliggöra biodiversitetsdata från olika 
källor och att tillhandahålla verktyg för analyser i rela-
tion till andra mätdata. Nätverket är i planeringsfasen 
men Sverige ligger långt framme. ArtDatabanken har 
tillsammans med fl era andra universitet och myndig-
heter fått i uppdrag av Vetenskapsrådet att bygga upp 
en svensk LifeWatch-infrastruktur. Tanken är att uti-
från Artportalen, Fiskeriverkets fi skdatabaser, Lunds 
universitets fågeldata, Naturhistoriska riksmuseets 
museidata, SMHI:s planktondata och andra databaser 
utveckla en portal med analysverktyg som kan använ-
das av forskare, myndigheter och andra intresserade. 

Med direkt åtkomst till en mycket stor mängd bio-
diversitetsdata i ett enhetligt format, liksom arters bio-
logi, meteorologiska data och andra omvärldsfaktorer, 
uppenbarar sig stora möjligheter till att analysera sam-
band, modellera förekomster och visualisera föränd-
ringar. Förhoppningen är att Lifewatch ska underlätta 
och effektivisera naturvårdsarbetet och gynna den bio-
logiska mångfalden. Den svenska delen av LifeWatch 
har precis påbörjats och en första version av en svensk 
portal beräknas kunna presenteras under 2012, med 
sikte på full kapacitet 2014.

• LifeWatch: www.lifewatch.eu
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Sedan 1995 följer Mark- och grödoin-
venteringen tillståndet i svensk åkermark 
och gröda. Ett trettiotal variabler mäts i 
jorden, bland annat mullhalt, fosfortill-
stånd och spårelement som kadmium. När 
någon av grödorna höstvete, vårkorn och 
havre odlas på provplatsen tas även kärn-
prov för analys av de viktigaste makronä-
ringsämnena och spårelementen. Avsikten 
är att se om innehållet av exempelvis livs-
nödvändiga spårelement förändras över 
tiden och hur det eventuellt påverkas av 
förändringar i markens egenskaper. 

De flesta åkrar har en god mullhalt
Den senaste provtagningsomgången visar 
att markens pH-nivå och mullhalt är fort-
satt bra på de flesta jordar. Halten orga-
niskt material i matjorden är cirka 0,5 
procent högre på djurgårdar än den är på 
växtodlingsinriktade gårdar. En halt på 
minst 3 procent organiskt material i mat-
jorden anses önskvärt, och cirka 20 pro-
cent av jordarna har halter under denna 
nivå. 

I jordbrukets strukturomvandling har 
vallodlingen, som har en höjande effekt på 

mullhalten, minskat och koncentrerats till 
ett fåtal gårdar. Det tycks dock inte ha lett 
till nämnvärt minskad halt av organiskt 
material på rena växtodlingsgårdar.  Tro-
ligen beror det på att allmänt ökad bio-
massaproduktion tillför tillräckligt med 
växtrester (halm och rotförna) för att hålla 
mullhalten uppe.

Kalktillståndet stabilt och gott 
Även när det gäller markens kalktillstånd 
ser situationen ganska stabil ut och till-
ståndet är ganska gott. I jordbruksrådgiv-
ningen rekommenderar man kalkning av 
matjorden till en surhetsgrad mellan 6,0 
och 6,5 vilket samtidigt innebär en bas-
mättnadsgrad på cirka 70 procent. Bas-
mättnadsgraden är ett mått på hur stor 
andel av de joner som binder till markpar-
tiklarnas negativa laddningar som tillhör 
de så kallade baskatjonerna Ca2+, Mg2+, K+ 
eller Na+. Nästan 60 procent av jordarna 
har en surhetsgrad och en basmättnads-
grad över de rekommenderade värdena 
och tillståndet har inte försämrats nämn-
värt de senaste decennierna. 

Det verkar som om man kalkar enligt 

rekommendationerna på jordar med mer 
krävande grödor, medan man på andra 
jordar, ofta mer djurinriktade gårdar i 
mellan- och skogsbygder, anser att kalk-
ning till de rekommenderade värdena inte 
lönar sig och nöjer sig med en lägre sur-
hetsgrad.

Gott fosfortillstånd  
trots halverad tillförsel
Trots en minskad fosforgödsling tycks 
markens fosforstatus tycks inte ha försäm-
rats nämnvärt mellan perioderna 1988-
1997 och 2001-2007. Fosfor är ett ämne 
som lätt binds till markpartiklarna i en 
form som inte är så växttillgänglig. Därför 
skedde en kraftig uppgödsling av åkermar-
ken under 1900-talets senare hälft. Beräk-
ningar, delvis baserade på miljöövervak-
ningsdata, visar att av matjordens totala 
innehåll av fosfor på i genomsnitt cirka 
3000 kilogram per hektar har i medeltal 
cirka 800 kilogram tillförts genom göds-
ling.

Störst har tillförseln av fosfor varit på 
djurgårdar. En orsak är att man under 
en stor del av den aktuella perioden inte 

Stabilt tillstånd i åkermarken
Den nyligen avslutade andra provtagningsomgången i miljöövervakningen på åkermark visar ett 
stabilt och ganska tillfredställande tillstånd. 

••• Jan Eriksson, Institutionen för mark och miljö, SLU
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Notiser

Naturvårdare från länsstyrelserna i Dalar-
nas och Gävleborgs län har tillsammans 
med forskare från SLU analyserat hur 
trädvolym och areal skogklädd myr har 
förändrats från 1980-talet till 2000-talet. 
Som underlag användes data från Riks-
skogstaxeringen vid SLU.

Enligt analysen pågår igenväxningen av 
myrar i hela landet, även i norra Sverige. 
Den stående trädvolymen på myrar har 
totalt ökat med 75 procent under den stu-
derade 20-årsperioden. Värst är igenväx-
ningen i de södra och östra landsändarna. 
Här har trädvolymen på myrarna ökat 
med över 150 procent. 

Igenväxningen kan i förlängningen leda 
till en förlust av öppna landskap, eftersom 

myrar är ett av våra största naturligt öpp-
na ekosystem. Det kan i sin tur exempel-
vis påverka fåglar som kräver stora öppna 
arealer på sin häckningsplats, som ljung-
pipare och storspov. Även många insekter 
och växter kräver stora öppna miljöer.

Orsakerna till igenväxningen är flera:
• Dikning påskyndar igenväxning, då 

man i direkt närhet till diken ofta får 
en snabb tillväxtökning av träd. 

• Storskalig miljöpåverkan av klimat-
förändringar och en ökad mängd 
kväve i regnet kan gynna trädtill-
växten på näringsfattiga myrar. 

• Ändrad markanvändning kan ock-
så vara en viktig orsak. När myrar 
under förra århundradet slutade att 

användas för bete och slåtter startade 
på många myrar en igenväxnings-
process som fortfarande pågår.

Enligt rapporten skulle en lämplig regio-
nal miljöindikator för våtmarker kunna 
vara att följa arealutvecklingen av öppen 
myr (utan träd) och glest trädbevuxen myr 
(stamvolym upp till 25 kubikmeter per 
hektar). De båda arealerna bör fortsätt-
ningsvis inte minska alltför kraftigt.

• Läs mer i rapporten Mer träd på myrarna 
– Igenväxning de senaste 20 åren utgiven av 
länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län: 
www.lansstyrelsen.se/dalarna respektive  
www.lansstyrelsen.se/gavleborg.

VÅTMARKER ÖVERVAKAS MED SATELLIT

På grund av förändringar i markanvändning och klimat hotas 
många av de öppna myrarna och deras arter av igenväxning.

 Sedan 2007 ingår satellitbaserad övervakning av våtmarker 
i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning. Utförare är 
Vattenfall Power Consultant AB. Verksamheten är utformad för 
att upptäcka markanvändningsrelaterade förändringar i öppna 
myrar. Övervakningen genomförs över hela landet från norr till 
söder så att hela landet täcks efter en period på 10 år. Under 2007 
till 2009 genomfördes förändringsanalys över Norrbottens län 
och under 2010 påbörjades arbetet med Västerbotten. 

 I satellitbilderna går det att få fram igenväxningstrender i 
enskilda våtmarker eller storskaliga trender som kan orsakas av 
till exempel regional ökning av luftburna näringsämnen. 

Vanliga orsaker till den typ av förändringar som den satellitba-
serade förändringsanalysen kan påvisa är:

• Dränering (dikning, dikesunderhåll,  
skogsbruk, vägbyggnation)

• Överdämning
• Lokal näringstillförsel till myrar genom  

erosionsskador på angränsande skogsmark 
• Förstörelse av myrytan (kalkning, torvtäkt etc)

Resultatet från undersökningen ger en direkt indikation på styr-
kan och omfattningen av förändringen, med en minsta karte-
ringsenhet på 0.5 ha.

• Läs mer i rapporten Satellitdata för övervakning av våtmarker 
– slutrapport, utgiven av länsstyrelsen i Gävleborgs län: www.
lansstyrelsen.se/gavleborg.

SVENSKA MYRAR VÄXER IGEN
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FLYGANDE START FÖR DAGFJÄRILSÖVERVAKNINGEN

När Svensk Dagfjärilsövervakning startade i våras var det ingen som 
anade riktigt hur stort intresse det finns för att räkna vårt lands 
dagfjärilar. En ny verksamhet kan alltid ta tid på sig att nå ut till de 
som är intresserade. 

Resultatet är att frivilliga nu bokat upp sig på så mycket som 100 
slingor och 130 inventeringspunkter, vilket är långt över förväntan. 
Slingorna är spridda från sydligaste Skåne upp till Jokkmokk. Det 
är intresserade människor i alla åldrar som anmält sig, skolklas-
ser såväl som pensionärer, entomologer, fjärilsintresserade fågelskå-
dare, men även många som har inspirerats till att börja inventera 
fjärilar på grund av detta initiativ. 

Metoderna, slingor och punkter, är två sätt att inventera som gör 
det möjligt att skatta hur fjärilsfaunan på en viss plats förändras 
från år till år, både i antal och till artsammansättning. Dessutom går 
det att följa hur naturvårdsinsatser påverkar fjärilsfaunan genom att 
jämföra lokala trender med trender för Sverige som helhet. 

Svensk Dagfjärilsövervakning drivs av Biologiska Institutionen, 
Lunds Universitet, som en del i Naturvårdsverkets nationella mil-
jöövervakning. Insamlade data kommer att finnas tillgängliga via 
datavärden ArtDatabanken, SLU.

• Läs mer om dagfjärilsövervakningen: www.lu.se/dagfjarilar

VADARE MINSKAR PÅ ÖLANDS STRANDÄNGAR

Under cirka 20 år har fåglar inventerats på Ölands strand-
ängar, eller sjömarkerna som de också kallas. Resultatet 
redovisar både ökningar och minskningar hos olika fågelar-
ter. 

De artgrupper som inventerats är: Vadare, änder, svanar 
och gäss samt tärnor och måsfågel. Vid inventeringarna har 
antalet häckande par bedömts genom parräkning, boräkning 
och revirkartering. 

Dataunderlaget för hela perioden, 1988-2008, är ojämnt 
då fler inventeringar gjorts efter 2000. Utvärderingen av 
arternas trender har därför i första hand baserats på perio-
den 1998-2008.

Resultaten visar att gruppen änder, svanar och gäss gene-
rellt ökar medan vadarna minskar. Arter som ökar är silver-
tärna, skrattmås, sothöna, storskrake, vigg, grågås, grav-
and, knölsvan, skedand, snatterand, kricka, gräsand, större 
strandpipare och tofsvipa. Arter som ser ut att vara på väg 
att försvinna är svärta, strandskata, sydlig kärrsnäppa, brus-
hane, ljungpipare och rödspov.

• Läs mer i rapporten Fågelfaunan på Ölands sjömarker - 
inventeringar 1988-2008, utgiven av länsstyrelsen i Kalmar 
län: www.lansstyrelsen.se/kalmar
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ANTIKROPPAR MOT RABIES 
FUNNET HOS SVENSKA FLADDERMÖSS 

Bland fladdermöss i Europa finns en form av rabies som mycket säl-
lan smittar andra djur och människor. Nu har antikroppar mot så 
kallad fladdermusrabiesvirus, konstaterats även bland fladdermöss i 
Sverige. Det tyder på att smittan även finns här i landet. Fyndet var 
väntat och leder inte till några förändrade rekommendationer vid 
hantering av fladdermöss eller vad gäller skyddsåtgärder vid kontakt 
med fladdermöss. 

De fladdermusarter som finns i Sverige attackerar inte människor, 
inte ens om de har rabies. De som arbetar med fladdermöss rekom-
menderas dock vara vaccinerade mot rabies. Fladdermöss är mycket 
skygga djur och kan bitas om man håller fast dem. Därför ska man 
alltid använda handskar när man tar i fladdermöss. Blir man biten, 
ska sårområdet rengöras omgående med tvål och vatten och sedan 
helst sköljas i rikligt med huddesinfektionsmedel. Därefter kontak-
tas sjukvården snarast för vidare åtgärder.

I Sverige finns 18 arter av fladdermöss som alla lever på insek-
ter. De är fridlysta och får inte fångas, skadas eller dödas och deras 
boplatser får inte förstöras, enligt jaktlagstiftningen och Miljöbal-
ken. 

• Läs mer på SVA:s webbplats: www.sva.se  
(frågor och svar om fladdermusrabies)

GRÅSIDINGEN MINSKAR I SKOGSLANDSKAPET 

I början av 1970-talet fångades gråsidingar på 70 procent av 
provytorna i Västerbottens skogsland. I dag hittas de endast 
på några få procent av ytorna. Förmodligen beror nedgången 
både på de senaste årens varmare vintrar och på skogsbrukets 
förändring av landskapet. Däremot har de gråsidingar som 
bor i fjällen klarat sig bättre. Troligen beror det på att där inte 
finns något skogsbruk som styckar sönder landskapet.

Generellt har skillnaderna mellan toppar och dalar i antalet 
sorkar dämpats på senare år. Under 1970-talet kunde en topp 
bestå av 200-300 gånger fler gråsidingar respektive åkersor-
kar än under bottennivån några år tidigare. Dagens skillnad 
ligger på ungefär 5-10 respektive 75 gånger fler djur än under 
bottenåren.

Eftersom smågnagare som sorkar, lämlar, möss och näbb-
möss är basföda för många ugglor, rovfåglar och mindre 
rovdjur kan förändringar i deras antal få långtgående kon-
sekvenser.

Miljöövervakningen av smådäggdjur drivs av forskare vid 
institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU på uppdrag av 
Naturvårdsverket.

• Läs mer om miljöövervakningen av smådäggdjur och ta del av 
resultaten: http://www.vfm.slu.se/hornfeldt

BRUKNINGSSÄTT PÅVERKAR MARKPACKNING

En alltför stark markpackning på åkermark leder till att 
markstrukturen försämras. Det blir svårare att plöja och 
svårare för rötterna att växa. Markpackning ökar även 
risken för fosforförluster.

Under 2009 återinventerades för första gången fem av 
totalt trettio fält inom programmet för miljöövervakning av 
markpackning. Resultaten visar bland annat att kompakte-
ringen ökade på fält som blivit trafikerat av tyngre maskiner 
nu än inför förra provtagningen. Däremot förbättrades för-
hållandena i åkermarkens undre skikt på fält där bruknings-
sättet ändrats från konventionell plöjning till att enbart köra 
med grund bearbetning med tallrikskultivator. 

Ett annat problem som kan uppstå med en hårt packad 
åkermark är att det ökar risken för att fosfor ska börja 
läcka. Det beror på att jordaggregaten, de allra minsta jord-
klumparna, kan falla isär och slamma igen i samband med 
regn. Då ökar risken för att partikelbunden fosfor försvinner 
genom ytavrinning eller ner genom sprickor i marken. Om 
även åkermarkens undre skikt, alven, blir packningsskadad 
ger det större torksprickor, vilket förvärrar problemet med 
att fosfor försvinner ner genom markprofilen efter häftiga 
regn. Därför utökades den markfysikaliska provtagningen 
inom programmet för miljöövervakning av markpackning 
från år 2008 till att omfatta också matjorden, åkermarkens 
översta skikt. Det väntas så småningom ge svar på koppling-
en mellan olika jordar, deras packningsgrad och resulterande 
fosforläckage.

• Läs mer om resultaten från miljöövervakningen av markpackning 
2003-2009: www.slu.se/mark  (välj fliken miljöanalys)
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PROGRAMOMRÅDE SKOG
Kontaktperson på Naturvårdsverket: 
Ola Inghe, Ola.Inghe@naturvardsverket.se 

Markinventeringen (MI)
En kartläggning av markförhållanden och markkemi vegetation 
inom cirka 23 500 objektivt utlagda provytor spridda över hela 
landet, förutom i fjälltrakterna.

En tiondel av provytorna besöks varje år. Förutom observa-
tioner i fält samlas också markprover in för kemisk analys samt 
lagring i provbank. Provytorna ingår också i Riksskogstaxering-
ens (RT) kartläggning av det svenska skogsbeståndet. Fältarbetet 
är samordnat mellan de båda programmen. Den första invente-
ringen gjordes 1983–1987. Den första återinventeringen pågick 
1993–2002, och nuvarande återinventering pågår till och med 
2012.

Utförare: 
SLU, Institutionen för mark och miljö, 
Box 7001, 750 07 Uppsala
Kontaktperson: 
Johan Stendahl, johan.stendahl@mark.slu.se
Webbplats: 
http://www.slu.se/markinventeringen

Riksskogstaxeringen (RT)
Riksskogstaxeringens främsta syfte är att beskriva tillstånd och 
förändringar i Sveriges skogar. Inventeringen startade redan 1923. 
Uppgifterna används exempelvis för uppföljning och utvärdering 
av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.. Riksskogstaxeringen 
är en del av Sveriges officiella statistik. RT finansieras i huvud-
sak av SLU, men Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram 
bidrar också.

Utförare: 
SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning, 901 83 UMEÅ
Kontaktperson: 
Jonas Fridman, jonas.fridman@srh.slu.se 
Webbplats: 
http://www.slu.se/riksskogstaxeringen

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

Utförare: 
Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniverstet, i 
samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Sveriges geo-
logiska undersökning, SGU
Kontaktperson: 
Lars Lundin, lars.lundin@vatten.slu.se 
Webbplats: 
http://info1.ma.slu.se/IM/ 

Smågnagarövervakning – skog
Sorkar och lämlar fångas med standardiserade metoder i fällor 
två gånger årligen vid Vindeln i Västerbotten och vid Grimsö i 
Västmanland. Även en del näbbmöss fångas. 

Utförare: 
SLU, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Kontaktperson: 
Birger Hörnfeldt, birger.hornfeldt@vfm.slu.se 
Webbplats: 
http://www2.vfm.slu.se/projects/hornfeldt/index3.html

Skog & Mark 2010 | Miljöövervakning i landmiljöer

Miljöövervakning i landmiljöer
Den nationella miljöövervakningen syftar till att beskriva tillstånd och 
förändringar i miljön. Finansiering av verksamheten sker genom medel från 
Naturvårdsverket. Vid sidan av de nationella programmen genomförs även 
regionala miljöövervakningsprogram av länsstyrelserna.
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PROGRAMOMRÅDE JORDBRUKSMARK
Kontaktperson på Naturvårdsverket: 
Anna Lena Carlsson, Anna-Lena.Carlsson@naturvardsverket.se

Inventering av mark och gröda
Under 1995 karterades systematiskt den svenska åkermarken på 
humusinnehåll och markkemi. Undersökningen omfattade 3 100 
matjords- och 1 700 alvprov från provplatser slumpmässigt för-
delade över Sveriges åkerareal. Syftet var att beskriva tillståndet 
i jordbruksmark liksom grödans kvalitet i relation till markens 
tillstånd, odlingsåtgärder och driftsformer.

Under perioden 2001-2009 upprepades inventeringen med 
provtagning av 2 000 prover på matjord och 1 000 prover på 
grödor enligt ett rullande schema. För närvarande utvärderas 
programmet inför starten av ett tredje inventeringsvarv. 

Utförare: 
SLU, Institutionen för mark och miljö
Kontaktperson: 
Jan Eriksson, Jan.Eriksson@mark.slu.se
Webbplats: 
www.slu.se/mark/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. Pro-
grammet mäter markpackningen i alven. Från och med 2008 görs 
även matjordsmätningar. (Matjorden är jordlagret på cirka 0–20 
centimeters djup.)

Utförare: 
SLU, Institutionen för mark och miljö
Kontaktperson: 
Tomas Rydberg, Tomas.Rydberg@mark.slu.se
Webbplats: 
www.slu.se/mark/markpackning

PROGRAMOMRÅDE LANDSKAP
Kontaktpersoner på Naturvårdsverket: 
Maria Sjö (fåglar), Maria.Sjo@naturvardsverket.se; 
Johan Abenius (fjärilar), Johan.Abenius@naturvardsverket.se; 
Ola Inghe (övriga delprogram och övergripande), 
Ola.Inghe@naturvardsverket.se 

Svensk Fågeltaxering (SFT)
Delprogrammet organiserar övervakning av häckfåglar samt 
stannfåglar vintertid, till stora delar baserat på frivilliga insatser. 
De viktigaste använda metoderna är:
• Punkttaxering, där inventerare väljer en godtycklig rutt och 

stannar 5 minuter på 20 punkter och räknar alla hörda och 
sedda fåglar. Detta sker en gång om året sommartid. Under en 
speciell vinterfågelinventering besöks likadana rutter 1–5 gång-
er vintertid. 

• Fast standardrutt, vilken utgörs av en kvadrat om 2 x 2 kilo-
meter, längs vilken man (en gång per sommar) dels noterar alla 
fåglar längs linjen (linjetaxering), dels stannar 5 minuter på 8 
fasta punkter och utför punkttaxeringar. Dessa rutter är samlo-
kaliserade med NILS-programmets observationsnät.

Utförare: 
Avd. f. zooekologi, Biologiska institutionen, Lunds universitet
Kontaktperson: 
Åke Lindström, Ake.Lindstrom@zooekol.lu.se
Webbplats: 
http://www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring

Fågelräkning och ringmärkning vid Ottenby
Vid Ottenby (Ölands sydspets) fångas, huvudsakligen med nät, 
framför allt småfåglar 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@zooekol.lu.se
Webbplats: 
http://www.sofnet.org/ofstn/apps/miljo.htm
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Sträckfågelräkning vid Falsterbo
Räkning av rovfåglar och ett stort antal andra utsträckande 
fågelarter sker vid Nabben (SV Skåne) från den 1 augusti till den 
20 november, från gryningen (cirka en halv timme före solens 
uppgång) till klockan 14.00.

Utförare: 
Avd. f. zooekologi, Biologiska institutionen, Lunds universitet
Kontaktperson: 
Nils Kjellén, Nils.Kjellen@zooekol.lu.se
Webbplats: 
http://www.skof.se/fbo/arkiv/strack/strack_ram.htm

Svensk sjöfågelinventering
Delprogrammet är den svenska delen av en internationellt sam-
ordnad räkning av simfåglar, framför allt andfåglar, på övervint-
ringsområden. 

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: 
Avd. f. zooekologi, Biologiska institutionen, Lunds universitet
Kontaktperson: 
Leif Nilsson, Leif.Nilsson@zooekol.lu.se
Webbplats: 
http://www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/andinv/andinv1.htm

Svensk dagfjärilsövervakning
Övervakningen baseras på att frivilliga rapporterar in systema-
tiskt insamlade observationer av dagfjärilar på samma plats någ-
ra gånger under sommarhalvåret. Verksamheten som startade 
sommaren 2010 kommer att utvecklas stegvis med målet att bli 
rikstäckande. 

Utförare: 
Avd. f. zooekologi, Biologiska institutionen, Lunds universitet
Kontaktperson: 
Lars Pettersson, lars.pettersson@zooekol.lu.se
Webbplats: 
http://www.zoo.ekol.lu.se/butterfly

Heltäckande satellitövervakning
Finansierar samarbets- och utvecklingsprojekt med inriktning på 
satellitbildsbaserad och annan heltäckande kartering av landmil-
jön. 
Kontaktperson: 
Ola Inghe, Ola.Inghe@naturvardsverket.se

NILS-programmet
NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) startade år 
2003 och är det första svenska övervakningsprogram som omfat-
tar alla landmiljöer, det vill säga jordbruksmark, skogsmark, våt-
marker, stränder, fjäll och bebyggda områden.

Detta sker genom stickprov på drygt 600 permanenta rutor 
(25 km² stora) över hela landet. Rutorna karteras med hjälp av 
infraröda flygbilder samt besöks i fält i ett rullande omdrev med 
fem års intervall mellan återkartering av varje ruta. Detta innebär 
att en återinventering inleddes 2008. Huvudsyftet är att följa hur 
förändringar i det svenska landskapet påverkar den biologiska 
mångfalden. 

Utförare: 
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
Kontaktperson: 
Johan Svensson, johan.svensson@srh.slu.se
Webbplats: 
http://www.slu.se/nils
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PROGRAMOMRÅDE FJÄLL
Kontaktperson på Naturvårdsverket: 
Ola Inghe, Ola.Inghe@naturvardsverket.se 

Smågnagarövervakning – fjäll
Sorkar och lämlar fångas med standardiserade metoder i fällor 
två gånger årligen vid Stora Sjöfallet, Ammarnäs och Vålådalen. 
Även en del näbbmöss fångas. 

Utförare: 
SLU, Institutionen för vilt, fisk och miljö i samarbete med läns-
styrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland 
Kontaktperson: 
Birger Hörnfeldt, birger.hornfeldt@vfm.slu.se 
Webbplats:
http://www2.vfm.slu.se/projects/hornfeldt/index3.html

Klimatrelaterad övervakning
Delprogram under uppbyggnad; olika utvecklingsprojekt finan-
sieras, för närvarande med inriktning på trädgränsövervakning 
med laserskanning.
Kontaktperson: 
Ola Inghe, Ola.Inghe@naturvardsverket.se

PROGRAMOMRÅDE VÅTMARK
Kontaktperson på Naturvårdsverket: 
Johan Abenius, Johan.Abenius@naturvardsverket.se 

Satellitbaserad övervakning av våtmarker 
Markanvändningsrelaterade vegetationsförändringar i alla öpp-
na myrar större än 0,5 hektar övervakas sedan 2008 inom ramen 
för ett nationellt omdrev med 10-årigt intervall.

Utförare: 
Vattenfall Power Consultant AB
Kontaktperson: 
Kjell Wester, kjell.wester@vattenfall.com
Webbplats: 
www.myrar.se

Klimatrelaterad övervakning
Delprogram under uppbyggnad; pågående utvecklingsprojekt 
med inriktning på övervakning av palsmyrar med laserskanning 
och satellitdata.
Kontaktperson: 
Johan Abenius, Johan.Abenius@naturvardsverket.se
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Kommer i december 2010:
Hälsorelaterad miljöövervakning

Andra årsrapporter från 
miljöövervakningen 2010:

www.havet.nu

Sötvatten Årsskrift från  
miljöövervakningen

2010

www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/
Miljoovervakning/Rapporter-och-nyhetsbrev

Så mår havet
Havsörnar förgiftade av bly
Komplex förvaltning av torsk
Havet övervakas från rymden
Färre rovfi skar – mer fi ntrådiga alger

2010

OM MILJÖTILLSTÅNDET I SVENSKA HAVSOMRÅDEN

Fler publikationer från Naturvårdsverket hittar du i vår webbokhandel: 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Webbokhandeln

Intresserad av data? 
Besök våra datavärdar. Länkar till datavärdarna finns på:

www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Miljoovervakning/Miljoovervakningsdata
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